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a manhã desagua
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a vagar sem destino
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vaga
eu vago
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não negam
não negam
uma calçada
(de cimento rachado)
uma sombra
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não negam
caminho
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ninguém
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nada pode ser mais democrático
mais ditador
mais comunista
mais anárquico
que a rua
nada pode ser”
à cidade (Maílson Furtado Viana)
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RESUMO

A educação para o trânsito constitui um dos elementos da tríade (ROZESTRATEN,
1988) para a gestão pública de trânsito, criada por normas jurídicas que disciplinam a
política pública de trânsito em todo o território nacional, com o objetivo de assegurar a
segurança viária. O presente trabalho se propõe a compreender a educação para o
trânsito como “importante fato social” (MOSCOVICI, 1978, p. 20) tal como o foi para
Moscovici (id., 1978; 2003) o estudo da psicanálise. A proposta é conhecer o fenômeno
da normatização da educação para o trânsito na sua inter-relação entre sujeitos da
educação e o fenômeno objeto da educação: o trânsito. A compreensão do fenômeno
trânsito se faz na perspectiva da mobilidade humana, e se dá a partir das discussões
realizadas por CREPOP (2018), Furtado (In CFP, 2010), Moretzsohn (ibd.) e Macedo
(ibd.), realizando diálogo com Jovchelovitch (2000) e Sennet (1999) sobre a relação
público-privado e Justo (2012) quanto a relação tempo e espaço. O trânsito na
perspectiva da mobilidade humana, portanto, passa a ser compreendido como fenômeno
psicossocial constituído pelas inter-relações espaço-tempo e público-privado, fazendo
engendrar o sujeito a que as normas jurídicas pretendem educar. As normas jurídicas
sobre educação para o trânsito são compreendidas a partir da “prescritividade da norma
jurídica” (CARVALHO, 2010) cujas partes básicas que as estruturam são estabelecidas
por lei e aqui tratadas como “sujeitos enunciadores” (LIMA, 2008, p. 83) de “discursos
sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62).A análise das normas jurídicas se dá a partir da
análise lexical com auxílio da aplicação do software ALCESTE e à luz da Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; 2003). Nota-se que existem três campos
“discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) em educação para o trânsito, sendo o
campo mais estruturado aquele em que a iniciativa privada realiza o serviço público.

Palavras-chave: Educação para o Trânsito, Representações Sociais, Políticas Públicas.
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ABSTRACT

Traffic education is one of the elements of the triad (ROZESTRATEN, 1988) for the
public management of traffic, created by legal norms that govern public transit policy
throughout the national territory, with the aim of ensuring road safety. This paper
proposes to understand traffic education as an "important social fact" (MOSCOVICI,
1978, p.20) as it was for Moscovici (id., 1978; 2003) the study of psychoanalysis. The
proposal is to know the phenomenon of the normalization of education for the transit in
its interrelation between subjects of education and the phenomenon object of education:
the transit. The understanding of the phenomenon of traffic is made in the perspective of
human mobility, and is based on the discussions carried out by CREPOP (2018),
Furtado (In CFP, 2010), Moretzsohn (ibd.) And Macedo (ibd.). Jovchelovitch (2000)
and Sennet (1999) on the public-private relation and Fair (2012) regarding the relation
time and space. Transit from the perspective of human mobility, therefore, comes to be
understood as a psychosocial phenomenon constituted by space-time and public-private
interrelations, causing the subject to which legal norms intend to educate. The legal
norms on traffic education are understood from the "prescriptivity of the legal norm"
(CARVALHO, 2010) whose basic parts that structure them are established by law and
are treated here as "enunciating subjects" (LIMA, 2008). ) of "social discourses"
(MOSCOVICI, 1978, p.62) .The analysis of legal norms is based on lexical analysis
with the help of the software ALCESTE and in light of the Theory of Social
Representations (MOSCOVICI, 1978, 2003) . It should be noted that there are three
fields of "social discourses" (MOSCOVICI, 1978, p. 62) in traffic education, the most
structured field in which private enterprise performs public service.

Keywords: Traffic Education, Social Representations, Public Policies.
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APRESENTAÇÃO

Pesquisar sobre “Educação para o Trânsito” tornou-se
prioridade para mim pelas inquietações provocadas por
diversas contradições que observei entre prescrição de
enunciados de normativos de órgãos governamentais e as
ações efetivamente colocadas em prática por profissionais que
atuam no contexto escolar.
Os primeiros estudos sobre trânsito se deram em um
contato desinteressado com a temática, na oportunidade em
que o foco dos estudos da graduação em psicologia se
direcionava para o desenvolvimento e a aprendizagem da
criança em ambiente hospitalar.
Morando e estudando no interior do Estado de São
Paulo, cursando o segundo ano de psicologia na
Universidade de Taubaté, fiquei hospedado na casa de um de
meus irmãos1 em São Paulo durante os dias em que realizei
um curso na Associação Paulista de Medicina. Também
estudioso sobre trânsito, especialista em Direito de Trânsito e
professor universitário, com ele pude discutir a respeito das
contribuições dos conhecimentos psicológicos sobre a
aprendizagem e o desenvolvimento humano para diversos
contextos educacionais. Ele contava que o Código de Trânsito
Brasileiro – CTB - era considerado uma legislação de trânsito
completa, comprometida com a segurança viária, com a
cidadania, com a preservação da vida e com a educação
para o trânsito, dedicando um capítulo exclusivo para essa
questão.
A primeira contradição observada, a partir da leitura
que realizei do capítulo VI do CTB, que trata da educação
para o trânsito, foi o uso de termos relativos aos níveis
escolares, que faz menção a termos utilizados pela lei de
diretrizes da educação que havia sido recentemente
aprovada, antes mesmo de o CTB entrar em vigor.
Julyver Modesto de Araujo – em 2006 ocupava o posto de 1º tenente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, classificado no 1º Batalhão de Trânsito de São Paulo, cumprindo mandato no Conselho Estadual
de Trânsito de São Paulo, atuando também como coordenador e professor dos cursos de especialização
em Gestão e Direito de Trânsito do Centro de Estudos Avançados e Treinamento de Trânsito – CEAT,
autor de obra Anotada sobre o Código de Trânsito Brasileiro, à época na 2ª edição.
1
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A ausência de conteúdo curricular sobre trânsito na
graduação em Psicologia2 imprimiu como desafio aos estudos
a busca por uma formação acadêmica aliada à formação
técnica em curso de instrutor e de examinador de trânsito
oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo - DETRAN/SP em 2007 e em curso de aperfeiçoamento
em Gestão e Normatização de Trânsito pelo Centro de Estudos
Avançados e Treinamento de Trânsito – CEAT em 20083.
Complementarmente à graduação em psicologia, a
participação como pesquisador no Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Políticas Sociais – NEPPS – da Universidade de
Taubaté contribuiu para a compreensão do fenômeno
trânsito como um direito social que deve ser garantido pelo
Estado, e de que o sujeito desse direito poderia ser o foco dos
estudos
em
psicologia,
procurando
compreender
a
subjetividade que constitui esse fenômeno e que também é
constituída nele e por ele. A educação para o trânsito, por
articular dois direitos fundamentais4, passava a ter dupla
função emancipadora enquanto instrumento de intervenção
e transformação social para meu exercício profissional.
A articulação entre estudos da graduação em
psicologia, participação no NEPPS, curso no DETRAN-SP e no
CEAT,
contribuiu
para
a
definição
da
dissertação
2

A graduação em Psicologia, cujas Diretrizes Curriculares são instituídas pela Resolução MEC 8/2004,
tem como prioridade uma formação ampla, respeitando a multiplicidade de abordagens teóricometodológicas e campos de atuação. O artigo 12 da referida resolução destaca que os “domínios mais
consolidados de atuação profissional do psicólogo no país podem constituir ponto de partida para a
definição de ênfases curriculares” e o parágrafo 1º alerta para que “O subconjunto de competências
definido como escopo de cada ênfase deverá ser suficientemente abrangente para não configurar uma
especialização em uma prática”. Dessa forma, apesar de o trânsito ser um domínio consolidado de
atuação profissional do psicólogo, sendo inclusive reconhecido como especialidade pela Resolução
14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, durante a graduação não há ênfase curricular que possibilite
o contato com a temática.
3

Os cursos no DETRAN-SP tiveram duração de 120 horas (instrutor de trânsito) e 12 horas (examinador
de trânsito) para formação técnica que habilita para o exercício profissional no processo de obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação. O curso no CEAT é considerado como especialização lato sensu,
oferecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Por ter realizado o
curso com a graduação em andamento foi concedido o certificado de aperfeiçoamento, com o
aproveitamento satisfatório de todas as disciplinas e cumprimento da carga horária de 380 horas.
4

A Constituição Federal de 1988 elenca os direitos sociais no artigo 6º, dentre outros, a educação e o
transporte, estabelecendo como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito (artigo 23, inciso
XII). Através da Emenda Constitucional nº 82/2014 o artigo 144 da CF passa a considerar que a educação
é uma das atividades a serem exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do seu patrimônio nas vias públicas.
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monográfica na graduação em psicologia sobre as relações
entre a psicologia como ciência e profissão na produção de
políticas públicas sobre trânsito, buscando compreender como
se deram as primeiras demandas de governo na área de
trânsito por saberes da Psicologia e como essas contribuições
se relacionavam com o projeto de graduação e de
profissionalização da Psicologia no Brasil.
A aproximação com profissionais do trânsito –
psicólogos, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados,
agentes de trânsito – também estudantes dos cursos
realizados no DETRAN-SP e no CEAT, possibilitou que eu
passasse a compor a diretoria da Associação Brasileira de
Profissionais do Trânsito – ABPTRAN – respondendo pela
Diretoria Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São
Paulo, função ocupada entre os anos de 2008 e 2011 e que foi
fundamental para conhecer um pouco da gestão municipal
de trânsito em uma região metropolitana em que alguns
municípios já estavam integrados ao Sistema Nacional de
Trânsito5.
O início da atuação como psicólogo se deu como gestor
educacional, entre os anos de 2010 e 2012, da especialização
em Psicologia do Trânsito no Centro de Atividades,
Desenvolvimento e Estudos em Psicologia – CADEPsi onde
também pude me especializar em Psicologia do Trânsito, com
produção monográfica sobre as experiências na implantação
de política municipal em educação para o trânsito na
cidade de Campos do Jordão (SP). Nesse momento surgiram
os questionamentos sobre como órgão executivo municipal de
trânsito, cujo setor de educação em funcionamento é
condição para poder integrar-se ao Sistema Nacional de
5

Entre os anos de 2008 e 2011 cerca de 10, dos 39 municípios que compõem a atual Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, estavam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. O
Código de Trânsito Brasileiro instituído em 1997 possibilitou que os municípios passassem a realizar a
gestão do trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, realizando monitoramento e controle do cumprimento das normas de circulação e conduta.
Referidas ações de monitoramento e controle se desdobram em procedimento administrativo de
imposição de sanções, dentre elas, penalidade de multa, cujos valores são arrecadados pelo órgão
autuador. Para tanto, o órgão executivo de trânsito deve satisfazer requisitos de estrutura políticoadministrativa mínima estabelecidos pela Resolução CONTRAN 560/2015 para sua integração ao
Sistema Nacional de Trânsito, desempenhar as atribuições que lhe são pertinentes, aplicar a receita
arrecadada com a imposição de multas conforme condições estabelecidas na Resolução CONTRAN
638/2016 (com alteração dada pela 660/2017) e dar publicidade da destinação da receita nos moldes da
Portaria DENATRAN 85/2018.
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Trânsito, articulava a política com a Secretaria de Educação
do Município para o desenvolvimento das atividades em
educação para o trânsito.
A experiência no município de Campos do Jordão6
provocou a inquietação acerca de quais eram os
atravessamentos que dificultavam o estabelecimento de uma
Política Pública em Educação para o Trânsito amparada nos
marcos legais dessa atividade e, sobretudo, alicerçada em
metodologia que dialogasse com os processos educativos do
contexto escolar.
Com o propósito de aumentar as contribuições da
psicologia com as políticas públicas de trânsito, a partir de
2016 passei a atuar como colaborador no Sistema Conselhos
de Psicologia7 e, em busca de subsídios teórico-metodológicos
aplicáveis ao campo da educação para o trânsito, em 2017
iniciei o mestrado no Programa de Educação: Psicologia da
Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
para que, na linha de pesquisa da Teoria das Representações
Sociais, pudesse analisar marcos regulatórios do Sistema
Nacional de Trânsito com o objetivo de compreender as
relações entre educação e trânsito.

6

A experiência profissional, que constituiu o trabalho de conclusão de curso de especialização em
Psicologia de Trânsito, consistiu em análise organizacional da estrutura político-administrativa do órgão
executivo de trânsito do município e na capacitação de agentes de trânsito e professores da rede municipal
de ensino em educação para o trânsito, utilizando material didático-pedagógico para capacitação docente
elaborado em co-autoria pelo autor da presente dissertação (PIRES, A. P.; ARAUJO, J. M., 2011)
7

No Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região (São Paulo) assumi a coordenação do Núcleo
Trânsito e Mobilidade Urbana, instância que assessora e executa as decisões do XV Plenário (2016-2019)
e no Conselho Federal de Psicologia participei, entre janeiro e novembro de 2018, como especialista
convidado da comissão ad-hoc do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas
(CREPOP) do Conselho Federal de Psicologia, tendo como resultado do trabalho a publicação das
Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas de Mobilidade Humana e
Trânsito.
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INTRODUÇÃO

Nesse estudo, a perspectiva da educação para o trânsito, a partir da psicologia da
educação, buscará discutir a relação entre trânsito e educação, dois direitos
fundamentais para promoção da autonomia e da liberdade. Conduzido pelo fio do
entendimento de que a mobilidade humana é a noção que define o conceito e fenômeno
trânsito, fazendo engendrar o sujeito a que se pretendem educar com as normas
jurídicas, a discussão é permeada pelas relações público-privado e espaço-tempo
enquanto dimensões que contextualizam as práticas sociais denominadas educação para
o trânsito.

O estudo acerca dos fenômenos psicológicos e sociais que se expressam no
espaço público pode produzir um conjunto de informações relevantes para a tomada de
decisões no âmbito das políticas públicas de mobilidade urbana e de direito à cidade.
Jodelet (2002) explica que escolheu a cidade e a memória como tema para uma
conferência sobre psicologia e projeto do espaço construído por duas grandes razões. “A
primeira diz respeito à temporalidade necessariamente inscrita na ideia de
desenvolvimento” (JODELET, 2002, p. 31), uma questão de memória que une
dialeticamente o passado, o presente e o futuro como forma de ocupação e uso do
espaço urbano. A segunda foi aqui propositalmente invertida e apresentada inicialmente
pela importância que essa relação entre fenômenos psicológicos e o espaço construído
tem para o presente estudo, diz respeito aos fenômenos psicológicos e sociais que se
expressam no espaço construído.
Embora não tenha tratado especificamente do fenômeno trânsito como uma
expressão da sociedade atual na forma de ocupação e uso do espaço público urbano,
Jodelet explica que
Empiricamente, essa ligação entre o meio e o modo de vida
pode ser abordada a partir do estudo da estrutura material, que é
formada com base em uma população, um conjunto de técnicas
e uma ordem ecológica, como organização social que possui
uma estrutura espacial característica das instituições e um
modelo típico de relação social; e um conjunto de atitudes, de
idéias, uma constelação de pessoas implicadas em formas de
comportamento coletivo e sujeitas a mecanismos característicos
de controle social, como o indicou Wirth (1984) (JODELET,
2002, p. 32)
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Jodelet (2002) considera ainda que a “contemporaneidade é (...) definida pela
extensão do tecido urbano, pela multiplicação dos transportes” (JODELET, 2002, p.33)
e nesse sentido o presente estudo encontra respaldo nas discussões apresentadas por
Jodelet acerca de uma das problemáticas da cidade.
Como crítica e uma alternativa à abordagem das questões do urbano na qual,
segundo Jodelet (2002) a cidade é tratada de forma orgânica e representada como um
corpo, cuja metáfora tem conotações individualistas, a autora apresenta uma metáfora
“designada pela ideia de folheamento, isto é, de implicação de camadas distintas”
(JODELET, 2002, p. 33) que daria conta da pluralidade de formas de experiências e de
práticas sociais.
Nesse estudo consideraremos essa dimensão plural das experiências e práticas
sociais apresentadas por Jodelet (2002) como forma de concebermos o ambiente
construído em que se processa o fenômeno trânsito, em oposição a uma definição
conceitual e mecânica apresentada pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB – que
considera 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 ou descarga” (BRASIL, Lei 9.503, art. 1º, § 1º), ou pelo anexo I do
CTB que traz como conceito de trânsito a “movimentação e imobilização de veículos,
pessoas e animais nas vias terrestres”. (BRASIL, Lei 9.503, anexo I)
Apesar de ser uma definição importante em termos jurídicos para que sejam
estabelecidos limites de regulação do Estado, de direitos e deveres dos cidadãos, o
conceito de trânsito precisa ser ampliado para que sejam considerados aspectos
psicossociais implicados no movimento mecânico de circulação pela via pública. O
presente estudo não se encarrega dessa finalidade, embora, em busca de algumas
definições sobre trânsito, possa produzir algumas contribuições.
O conceito sobre trânsito estará mais bem definido ao final desse estudo, menos
pela capacidade de se esgotar o assunto do que pelo percurso metodológico, que se
propõe a identificar elementos representacionais sobre educação para o trânsito em
normativos do Sistema Nacional de Trânsito.
No sentido então de identificar elementos representacionais sobre educação para
o trânsito, importa considerar esse fenômeno como uma expressão da forma de
organização do espaço construído, ao mesmo tempo em que também é produtor de
formas de organização e uso de espaços na cidade destinados à circulação.

25

Tanto cidade quanto trânsito são fenômenos sobre os quais é preciso, ao menos
brevemente, tecer algumas considerações para delinearmos o campo de estudo. Villas
Boas (2010) destaca que é necessário “discutir as representações sociais também como
fenômenos ‘psico-históricos’ dissipando a impressão de que elas se apresentam ou
como um ‘corpus organizado’” (VILLAS BOAS, 2010, p. 382) e, colocando em
destaque a importância de que sejam compreendidos os mecanismos que constituem as
representações sociais, a autora diz que sem a análise de sua historicidade corre-se o
risco de “considerá-las um fenômeno anistórico constituído em um contexto genérico o que, de
modo geral, tem contribuído para a existência de pesquisas, tanto no âmbito educacional como
em outras áreas, cada vez mais descritivas e pouco interpretativas.” (VILLAS BOAS, 2010, p.
382)

Villas Boas (2010) explica ainda que há uma plasticidade pela qual a
reapropriação do passado é perpassada, na medida em que cada geração altera, ou não, o
sentido dos conhecimentos preexistentes (VILLAS BOAS, 2010, p. 380). Nesse sentido,
e com o propósito de buscar um tempo distante a partir do qual seja possível traçar uma
breve trajetória sobre trânsito e cidade, tomaremos emprestado o conto Rei Édipo
(SOFOCLES, 2005), dialogando com a perspectiva de um artigo científico que
apresenta uma interseção entre psicanálise e trânsito.
As discussões a seguir apresentadas devem abrir caminho para que as normas
jurídicas sobre educação para o trânsito possam constituir o corpus de análise. Partindo
de um artigo científico sobre conflito de trânsito (BIANCHI, 2005) que resgata o conto
de Édipo, utilizado por Freud para estruturar o complexo edipiano, discutiremos sobre a
produção da verdade jurídica no diálogo com os ensinamentos de Foucault (2005) com
duplo propósito. O primeiro refere-se a colocar em destaque dimensões que constituem
trânsito e cidade, tais como espaço público, espaço privado, espaço urbano, apoiando
nas discussões de Sennett (1999, 2003) em Jovchelovitch (2000, 2004), para tecer
considerações acerca de significados historicamente consolidados sobre esses conceitos,
na perspectiva da reapropriação do passado apresentada por Villas Boas (2010). O
segundo está ligado ao modo de produção da norma jurídica que, apoiado em Carvalho
(2010) dará suporte à análise dos marcos regulatórios sobre educação para o trânsito.
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1
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E NORMA JURÍDICA COMO
UNIVERSO DE OPINIÃO: PERSPECTIVAS PARA APREENSÃO DE
ELEMENTOS REPRESENTACIONAIS SOBRE
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Sempre necessitamos saber o que temos a ver com o mundo que
nos cerca. É necessário ajustar-se, conduzir-se, localizar-se
física ou intelectualmente, identificar e resolver problemas que
ele põe. Eis porquê construímos representações. (JODELET,
2001, p. 17)

O exercício de suposição acerca das ideias e opiniões que o termo
“representações sociais” poderia despertar no público que ainda não tem contato com o
tema e que, talvez pelo interesse em Psicologia do Trânsito ou em Educação para o
Trânsito – áreas de aplicação para as quais a presente dissertação se orientou – assinala
a necessidade de oferecer uma visão panorâmica da concepção de sujeito, da sua relação
com o social, em que consistem “representações sociais” – processos de formação,
funções, finalidade, papel – e o que se pretende com “representações sociais” e
educação para o trânsito.
A localização do sujeito em educação para o trânsito demanda por contextualizar
seu engendramento enquanto ator social que assume papel em âmbitos específicos desse
complexo sistema político-administrativo da política pública de trânsito, atravessada,
como todo aparelho estatal, por questões de ordem política, econômica, social, cultural.
O sujeito em educação para o trânsito, portanto, – seja o professor ou o aluno em
sala de aula, o instrutor ou o candidato à obtenção da CNH, o agente de trânsito ou o
motorista, todo e cada cidadão que vive e colabora com existência da vida em sociedade
– é compreendido situado no tempo histórico, em perspectiva oposta às contribuições da
psicologia que, conforme Sousa (2017), “até a década de 1960 tinha como suporte os
paradigmas que compreendiam o sujeito como agente passivo, a sociedade regida por
leis harmônicas e naturais, em que o conflito era indicador de desequilíbrio” (SOUSA,
2017, p. 285)
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1.1 como surgiu, ou como nasceu, a Teoria das Representações Sociais?
Ainda segundo Sousa (2017), no final da década 1970 e durante toda a década de
1980 contribuições da sociologia e da filosofia passam a ter importante papel na
educação porque as “investigações na área da educação passaram a exigir construções
teóricas que conciliassem pontos de vista do ator individual e do ator social” (SOUSA,
2017, p. 286) para dar conta de “violências simbólicas” (ibd.) sofridas por sujeitos
provenientes de classes populares cujas competências de desempenho exigidas não eram
oferecidas pela escola nem pela família.
É nesse cenário, evidenciado por pesquisas, que a “descoberta”, conforme termo
usado por Sousa (ibd.) em referência ao uso da teoria das representações sociais por
profissionais na área da educação, que essa teoria
(...) surge como uma das possibilidades teóricas relevantes da
área da psicologia, possibilitando a compreensão de um sujeito
sócio-historicamente situado e, ao mesmo tempo, fornecendo
condições para a análise de dinâmicas subjetivas. Essa teoria,
que está na interface da sociologia e da psicologia, responde
pelo sujeito e seu contexto, evidenciando que existe uma
indissociabilidade entre eles. (SOUSA, 2017, p. 286)

O “nascimento” da teoria das representações sociais, nos termos utilizados por
Arruda (2002, p. 134), se dá no contexto de crítica à abordagem cognitivista da
psicologia. É em busca de fundamentação teórica que “Moscovici dirige-se ao conceito
de representações coletivas de Durkheim para iniciar o percurso da teorização.” (ibd.)
Arruda (2009) propõe que seja revisitada a relação entre a Psicologia Social e as
Ciências Sociais para se compreender como a Teoria das Representações Sociais se
colocam nesse campo. Em termos gerais, Arruda (2009, p. 740) explica que “a
passagem de um saber do seu próprio domínio para o mundo da conversação entre os
leigos é um fenômeno psicossocial” (id., p. 740) envolve elementos psicológicos –
“afetivos, cognitivos, imaginários, fantasmáticos, de memória e outros” (ibd.)
impregnados de conteúdo social “sociológico, histórico, cultural, linguístico, entre
outros” (ibd.).
Argumentando que nem a Psicologia – onde se situa a Psicologia Social – nem
as ciências sociais dão conta de explicar sozinhas a mudança que se processa nos
atravessamentos entre o individual e o social, instâncias indissociáveis do humano,

28

Arruda (2009) pontua que, apesar de a teoria das representações sociais ser entendida
como uma vertente da psicologia que vê a psicologia social como ciência social “–
como Moscovici e Jodelet entendem.” (id., p. 741), a teoria ““despertou
questionamentos que variaram de “o que tem a ver com ciência social?” até “em que
difere da abordagem sociológica?”” (ARRUDA, 2009, p. 741-742). A resposta é
relativamente simples diante do que foi até aqui apresentado, há uma aliança entre essas
áreas do conhecimento e outras mais, nas quais ainda é necessário agregar “artes, a
literatura, o cinema, as artes plásticas, a fotografia e a música” (ibd., p. 740) e essa
aliança “(...) implica – por entender o social e o individual como fios entrelaçados num
mesmo tecido –, considerar esse tecido de forma aberta e múltipla, sem barreiras
disciplinares.” (ibd., p. 741)
Ainda no sentido de situar a Teoria das Representações Sociais na área de
conhecimento das ciências sociais, a partir da Psicologia Social no diálogo com outras
áreas do saber, para compreender o sujeito como ator social e ator individual, cumpre
definir a que Psicologia Social a Teoria das Representações Sociais está aliada – o que é
feito por Arruda (2009) “Alertando para a simplificação inevitável desse tipo de
classificações, sinalizam que suas grandes diferenças são epistemológicas.” (ibd, p.
742) com base nos estudos realizados por Markova e Moscovici. (ARRUDA, 2009, p.
743 apud Moscovici; Markova, 2006, p. 40).
A tradição americana, conforme aponta Arruda (2009), filia a Psicologia Social à
Psicologia, dedicada aos estudos dos processos psicológicos (memória, atenção,
percepção), aproximando-se das ciências neurológicas e das práticas experimentais em
laboratório. A autora (ibd.) prossegue, quanto ao caráter Social da Psicologia na
tradição americana estar ligado ao funcionamento da mente, tendo como referência o
indivíduo e suas atitudes. E conclui que a tradição euro-americana apresenta-se como
contraste à tradição americana, como ciência interdisciplinar, preenchendo “lacuna
entre a Antropologia Cultural e a Sociologia” (ARRUDA, 2009, p. 743) sendo
inclusive recomendado por Kurt Lewin a leitura não de “Psicologia, mas sim Filosofia,
História, Ciência, poesia, romances e biografias” (ibd.) como referências de estudos
para se ter ideias. A interdisciplinaridade nessa perspectiva faz da Psicologia Social uma
ciência-ponte “constrói conhecimento novo sobre um tema específico usando o
conhecimento de outras áreas” (ibd.)
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A diferença fundamental entre as duas tradições seria a
concepção e o lugar do ‘social’: na tradição de origem
americana, o grupo seria um agregado de indivíduos, enquanto
que na euro-americana, o grupo, ou a cultura, implica
interdependência, dinâmica interna – homeostase e interação,
um sistema vivo feito de forças interativas que buscam um
equilíbrio. (ARRUDA, 2009, p. 743-744)

1.1.2 Quando, onde, como e com quem, nasceu ou surgiu a Teoria das
Representações Sociais?
A origem da teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1961) fica
interessante de ser compreendida na atmosfera de época, ou espírito de época, em que
surgiu, ou ainda se preferirmos, no zeitgeist8, termo utilizado por Schultz & Schultz
(2014) para descrever fatores contextuais no decurso da história da psicologia moderna.
Por volta de 1960, o movimento da psicologia cognitivista
desafiou com sucesso o comportamentalismo, e a definição da
psicologia mudou outra vez. O principal aspecto dessa
modificação foi o retorno ao estudo da consciência e de
processos mentais ou cognitivos. (SCHULTZ & SCHULTZ,
2014, p. 32)

Entretanto, não é desse movimento da psicologia cognitivista que, ao superar a o
behaviorismo, inaugura a psicologia social, que a teoria das representações sociais
desenvolvida por Moscovici estará filiada, como veremos a seguir.
Serge Moscovici (1925-2014) é apresentado como um precursor na psicologia
social por Camargo (2015) em artigo in memorian. Nascido em 1925 na Roménia, de
família judia, viveu em um campo de trabalhos forçados de 1941 a 1944. Quando
libertado viajou pela Alemanha, Áustria, Palestina, Hungria, Itália e chegou na França
em 1948, onde estudou Psicologia e Psicologia Social, na Sorbonne. “Em 1950 obteve
uma bolsa para refugiados para a continuidade dos seus estudos. Iniciou seus estudos
de doutorado sob a orientação de Daniel Lagache, que contribuiu com a psicologia
francesa enquanto psicólogo clínico, psicanalista e psicólogo social.” (CAMARGO,
2015, p. 240)
8

A perspectiva do zeitgeist utilizado nesse estudo tem como referência os estudos de Schultz & Schultz
(2014) que explicam que a perspectiva é utilizada nos estudos que levam em conta questões históricas do
pensamento psicológico da psicologia moderna, “consideradas pelos historiadores contemporâneos da
“nova” história, incluem não apenas o espírito intelectual da época (o Zeitgeist) como também fatores
econômicos, políticos e sociais.” (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 5)
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Daniel Lagache (1903-1972) tem registro produzido por Augras (1973) nos
Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, como figura que apresenta como virtudes
“exigência, austeridade, respeito” (AUGRAS, 1973, p. 97) que lhe asseguram merecido
lugar entre os mestres homenageados pela instituição. Formado em filosofia (1928) e
medicina (1934) dirigiu-se para psiquiatria, sendo condiscípulo de Lacan em sua
formação psicanalítica. Em 1937 tornou-se membro titular da Sociedade Psicanalítica
de Paris e iniciou
(...) carreira universitária, sucedendo a Charles Blondel como
professor de psicologia na Universidade de Estrasburgo.
Daí por diante, falar da carreira de Lagache é descrever o
desenvolvimento do ensino da psicologia nas universidades
francesas.
Já em Estrasburgo, ele cria os dois primeiros cursos
sancionados pela outorga de Certificados de Estudos
Superiores, de psicologia clínica e psicologia social,
respectivamente.
Monta, em seguida, o primeiro curso francês de licenciatura em
psicologia na mesma universidade. Quando, em 1947, a
Universidade de Paris - Sorbonne - organiza o currículo para
criar o curso de licenciatura em psicologia, inspira-se
estreitamente no curso montado por Lagache em Estrasburgo.”
(AUGRAS, p. 97, 1973).

As trajetórias de Moscovici e Lagache se encontram na década de 1950, período
em que Moscovici vai se dedicar ao estudo sobre a representação social da Psicanálise na
França e de como ela se tornou um fato da cultura (MOSCOVICI, 1961), o que culminará em

sua principal tese La Psychanalyse, son image et son public publicada em 1961.
Em 1976 ele a republicou, atualizando-a (MOSCOVICI,
1961/1976).
Esta tese é composta de duas partes:
1 - A representação social da psicanálise, um survey com a
população parisiense;
2 - A psicanálise na imprensa francesa, um estudo documental
de artigos de jornais e revistas franceses. (CAMARGO, 2014, p.
241)

Conforme artigo sobre o estudo das representações sociais no Brasil apresentado
por Sá e Arruda (2000), o trabalho de Moscovici (1961)
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situa-se em uma disciplina especifica, a psicologia social, tendo
sido gestada no âmbito de um movimento de contestação da
orientação predominante nessa disciplina, com o propósito
explicito de renová-la temática, teórica e metodologicamente.
Mas, para além desse objetivo mais imediato, nutria também a
pretensão de constituir um domínio transdisciplinar de estudo,
comum a uma vasta gama de preocupações em todas as ciências
humanas e sociais. (PEREIRA DE SÁ; ARRUDA, 2000, p. 24).

A definição apresentada por Moscovici para teoria das representações sociais é
sutil, trata-se de “modalidade de conhecimento particular que tem por função a
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI,
1978, p. 26) e Camargo (2015) apresenta-a como
[...] uma teoria do conhecimento social contemporâneo, que está
fundamentada em uma leitura integrativa dos sistemas de
comunicação social, nos permitindo não só identificar o
conteúdo do pensamento cotidiano dos leigos sobre objetos
importantes para suas vidas, mas também compreender os
processos de construção deste tipo de saber e seu papel sobre as
atividades e situações que os envolvem. (CAMARGO, 2015, p.
241)

Como se observa, na década de 1960 houve uma modificação na tendência de
perspectiva teórica nas pesquisas em psicologia, registrada por Schultz & Schultz
(2014) como um sucesso de desafio de um movimento da psicologia cognitivista sobre
o comportamentalismo, sendo que “o principal aspecto dessa modificação foi o retomo
ao estudo da consciência e de processos mentais ou cognitivos.” (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 32). Até referida década, conforme assinalado por Sousa (2017),
era época em que predominavam “os paradigmas que compreendiam o sujeito como
agente passivo, a sociedade regida por leis harmônicas e naturais, em que o conflito
era indicador de desequilíbrio” (SOUSA, 2017, p. 285).
Vemos, portanto, que a Teoria das Representações Sociais apresentada por
Moscovici (1961) na década de 1960 está na contramão do movimento da psicologia
cognitivista (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 32), mas é no zeitgeist euro-americano
do pensamento psicológico que emerge a Teoria das Representações Sociais enquanto
conhecimento situado na área especifica da psicologia social, nas palavras de Pereira de
Sá & Arruda (2000, p. 24), “tendo sido gestada no âmbito de um movimento de contestação
da orientação predominante nessa disciplina” (ibd.), conforme acima mencionado, e que,
portanto, não se enquadra no campo da psicologia social cognitivista.
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Nesse ponto, importa situar o campo de nascimento da psicologia social para situarmos
o movimento de contestação que a Teoria das Representações Sociais vai constituir no zeitgeist
do pensamento psicológico euro-americano.

1.1.2.1 Noções de sujeito no surgimento da psicologia como ciência
(...) trabalhar com a memória é como brincar com fios e
lanternas.
Um fio puxa outro e, este, mais outro. Um foco de luz ilumina
espaços que mostram outros e mais outros. Não se anda em
linha reta, assim como não se puxam todos os fios, nem se
iluminam todos os cantos. (ANTUNES, In FREITAS, org.,
2008, p. 84)

Conforme assinala Schultz & Schultz “A psicologia ainda não atingiu o estágio
paradigmático.”9 (id., 2014, p. 29) e utiliza o termo escolas de pensamento em
referência a movimentos acerca do pensamento psicológico, como forma de indicar
aproximações e distanciamentos tanto em relação a concepções de ordem teóricometodológicas, quanto a conceitos, noções e terminologias empregadas.
O começo formal do campo é considerado a partir da utilização das técnicas e
métodos da ciência atomista, mecanicista e positivista, baseada no experimentalismo do
laboratório acadêmico, para tentar resolver problemas psicologia.
22 de outubro de 1850 é uma data importante na história da
psicologia. Ainda deitado em sua cama nessa manhã, Fechner
repentinamente compreendeu que a lei que governa o vínculo
entre a mente e o corpo poderia ser encontrada num
relacionamento quantitativo entre uma sensação mental e um
estímulo material. Um aumento na intensidade do estímulo,
disse Fechner, não produz o mesmo aumento na intensidade da
sensação. Em vez disso, o estimulo é caracterizado por uma
série geométrica, enquanto uma série aritmética caracteriza a
sensação. Por exemplo, o acréscimo do som de uma sineta ao de
outra que já está soando produz um aumento maior na sensação
do que a adição de uma sineta a dez outras que já estejam
tocando. Logo, os efeitos das intensidades do estímulo não são

9

As noções aqui apresentadas quanto a paradigma oferecem contraste de acepções entre Schultz &
Schultz (2014) e Souza (2017). Adota-se por paradigma, nesse estudo, a noção de conjunto de
elementos de ordem teórico-metodológica que caracterizam escola de pensamento em psicologia.
Reserva-se, portanto, a noção de “estágio paradigmático” (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 29) para a
noção de “matriz disciplinar” de Kuhn (2006, p.228), que não será objeto de discussão nesse estudo.
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absolutos e sim relativos à quantidade de sensação que já existe.
(SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 68)

Com base na ciência positivista é que “Em dezembro de 1879, em Leipzig,
Alemanha, Wilhelm Wundt implantou o primeiro laboratório de psicologia do mundo.”
(SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 19), a despeito de ser William James o decano da
psicologia estadunidense por lecionado em 1875 o “primeiro curso de psicologia,
intitulado “As Relações entre a Fisiologia e a Psicologia”. (ibd., p. 149), de ser Gustav
Fechner o primeiro entusiasta em “22 de outubro de 1850” (ibd., p. 68) e ser “(...) em
1888 [...] James McKeen Cattell [...] americano [...] professor de psicologia, a
primeira docência em psicologia do mundo” (ibd., p. 19)
O que a ciência positivista propôs com a psicologia experimental, na perspectiva
atomista laboratorial, foi empreender um conjunto de técnicas e procedimentos para
estudar o que
Já no século V a.C., Platão, Aristóteles e outros sábios gregos se
viam às voltas com muitos dos mesmos problemas que hoje
ocupam os psicólogos: a memória, a aprendizagem, a
motivação, a percepção, a atividade onírica e o comportamento
anormal. (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 17)

A história da psicologia moderna contada por Schultz & Schultz (2014)
contextualiza o engendramento das escolas de pensamento e em muitos casos
personaliza os avanços produzidos por determinados movimentos, seja pelo feito
inovador ou por outra questão considerada relevante acadêmica ou socialmente.
As concepções de homem e de mundo utilizadas pela ciência psicológica
apresentaram, desde seu início, nuances em razão da orientação teórica dos
pesquisadores, sendo registrado por Schultz & Schultz (2014) que a psicologia alcançou
o status de ciência por ter aplicado “métodos das ciências físicas e biológicas”
(SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 17) herdados dos “séculos XVII a XIX” (ibid.) e
conciliado, em certa medida, “a filosofia e a fisiologia” (ibid.) para produzir um “campo
de estudo” (ibid.), rejeitando os conhecimentos derivados “da metafísica e da teologia”
(id, p. 44), baseada nas concepções cartesianas de funcionamento mecânico do universo
e fisiológico do corpo a “obra de Descartes serviu de catalisador para muitas
tendências que mais tarde tiveram destaque na psicologia” (SCHULTZ & SCHULTZ,
2014, p. 1743)
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Referidas nuances são apresentadas por Schultz & Schultz (2014), correntes de
pensamento do existencialismo, estruturalismo, funcionalismo, indicando as influências
filosóficas (ibd., p. 33-55), as fisiológicas (ibd., p. 56-74) e como lidavam com a noção
de consciência. Entretanto, “O comportamentalismo produziu uma mudança funda
mental, expulsando a consciência do campo por quase cinquenta anos.” (ibd., p. 400)
“A psicologia”, escreveu John B. Watson em seu manifesto
comportamentalista de 1913, “deve descartar toda referência à
consciência”. Os psicólogos que seguiram os ditames de
Watson eliminaram todas as referências à mente e aos processos
conscientes e baniram os termos mentalistas. Foram banidos a
vontade, o sentimento, a imagem, a mente e a consciência, que
nunca eram mencionados exceto em tom sarcástico. Assim, B.
F. Skinner pôde falar sobre um organismo vazio e construir um
sistema influente de psicologia que nunca tentou investigar o
que poderia estar acontecendo no interior. (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 400-401)

Jodelet (2009) se apoia na noção de “discurso interpretativo dominante”
(TOURAINE, 2007 apud JODELET, 2009, p. 682) para explicitar o movimento de
condenação do sujeito como entidade psicológica e mental, que desloca a investigação
psicológica para “lugares exteriores ao sujeito na análise e interpretação dos fatos
sociais e das condutas humanas e sociais” (JODELET, 2009, p. 682), apresentando as
sentenças proclamadas ao sujeito, através da expressão anátema, repetidamente utilizada
para apresentar o veredito de que as causalidades objetivantes oriundas do positivismo,
do marxismo, do estruturalismo e do pós-modernismo, rejeitaram a noção de sujeito
associada às ideias de individualismo, de humanismo e de consciência.
A vitória do comportamentalismo nas pesquisas psicológicas, apresentadas por
Schultz & Schultz (2014, p. 32) é, de certo modo, assinalado por Jodelet (2009) ao
considerar que “o behaviorismo eliminou o sujeito em razão de sua identificação com a
noção de consciência, de caixa preta inacessível à investigação científica.” (JODELET,
2009, p. 682).
A eliminação do sujeito pelo behaviorismo, através dos métodos e técnicas da
ciência positivista (JODELET, 2009, p. 682) que tem início em 1879 com a criação do
laboratório experimental em Leipzig na Alemanha, será então modificada com “o
retornoo ao estudo da consciência e de processos mentais ou cognitivos.” (SCHULTZ
& SCHULTZ, 2014, p. 32) com Albert Bandura [1925 - ] que
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A partir do início dos anos 60, ele propôs uma versão do
comportamentalismo inicialmente definida como abordagem
sócio-comportamentalista, mas depois denominada teoria
cognitiva social (BANDURA 1986 apud SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 287)

O retorno ao estudo da consciência pelo cognitivismo contou com o zeitgeist de
um movimento de contestação do pensamento psicológico no qual figura com
protagonismo a psicanálise, até então considerada pela ciência positiva como não sendo
“um produto da academia nem uma ciência pura” (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p.
324).
Em termos cronológicos, a psicanálise se entrecruza com as
outras escolas de pensamento psicológico de que nos ocupamos.
Consideremos a situação em 1895, ano em que Freud publicou
seu primeiro livro, marcando o começo formal do seu novo
movimento. [...] O espírito do funcionalismo começava a se
desenvolver nos Estados Unidos, mas ainda não se formalizara
em escola. Nem o comportamentalismo nem a psicologia da
Gestalt tinham começado: Watson tinha dezessete anos e
Wertheimer, quinze.
E, no entanto, à época do falecimento de Freud, em 1939, todo
o mundo psicológico se modificara. A psicologia wundtiana, o
estruturalismo e o funcionalismo eram história. A psicologia da
Gestalt estava sendo transplantada da Alemanha para os Estados
Unidos, e o comportamentalismo se tornara a forma dominante
de psicologia americana. Freud alcançara proeminência
internacional, mas sua posição já estava se partindo em
subescolas e movimentos derivativos.
O relacionamento entre a psicanálise freudiana e as outras
escolas de pensamento em psicologia foi apenas temporal. Não
havia vínculos substantivos, quer em termos de concordância ou
de dissidência, entre Freud e os outros fundadores no campo da
psicologia (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 323-324)

O zeitgeist de movimento de contestação da psicologia positivista desenvolvida
com os métodos e técnicas da ciência laboratorial e descrito por Schultz & Schultz
(2004, p. 32) engendra outras escolas de pensamento. “Na década de 50, desenvolveu-se
o movimento da psicologia humanista como reação ao comportamentalismo e à
psicanálise, incorporando princípios da psicologia da Gestalt.” (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 32).
Se por um lado as noções de sujeito e consciência em psicologia estavam
dispensadas pela ciência psicológica positivista até a década de 1960,
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(...) o pensamento psicanalítico passou, pelo menos, por três
períodos: na época heroica, entre 1900 e 1920, preocupa-se com
os fantasmas inconscientes, os desejos sexuais reprimidos e as
terríveis punições que lhes são imputadas; nos fins da década de
1920, as preocupações teóricas e técnicas descolam-se para as
operações por cujo intermédio o homem tenta defender-se dos
fantasmas inconscientes que o perturbam, os “mecanismos de
defesa do Ego”; finalmente, no decurso dos anos 30,
manifestou-se um novo interesse pelas “relações de objeto”, isto
é, as relações interpessoais, acentuando-se desse modo a
tendência para aproximar a experiência da cura e sua
conceptualização. (LAGACHE apud MOSCOVICI, 1961, p. 9,
Prefácio)

1.1.3 O surgimento da teoria das representações sociais
O prefácio da obra de que inaugura a teoria das representações sociais
(MOSCOVICI, 1961) é feito por Daniel Lagache [1903-1972] que situa o campo em
que se insere o trabalho de Moscovici (1978) assinalando que o “estudo sobre a
representação social da Psicanálise não é um trabalho de Psicanálise, mas uma
pesquisa de Psicologia Social e de Sociologia do Conhecimento.” (LAGACHE apud
MOSCOVICI, 1978, p. 7, Prefácio) e pontua que “(...) Moscovici refere-se a uma
concepção da Psicanálise que a orienta para o conceito de libido” (ibd. p. 9)
Importa assinalar que a formação de Moscovici tem a influência da formação
psicanalítica de Lagache, tanto por ter se graduado em universidade que se inspirou no
curso montado por Lagache (AUGRAS, p. 97, 1973), quanto por ter sido orientado por
Lagache no doutoramento (CAMARGO, 2015, p. 240), à época em que os termos Freud
e psicanálise já eram mundialmente reconhecidos, constituindo o mote da pesquisa
conforme conta Moscovici (1978)
(...) a Psicanálise abandonou a esfera das ideias para ingressar
na vida, nos pensamentos, nas condutas, nos costumes e no
universo das conversações de grande número de indivíduos.
Nós a vemos personificada pela fisionomia, os traços supostos
da pessoa e os pormenores da biografia de Freud. Para além da
figura desse grande sábio, certas palavras – complexo, repressão
–, certos aspectos particulares da existência – a infância, a
sexualidade – ou da atividade psíquica – o sonho, o ato falho –
conquistaram a imaginação e afetaram profundamente a
maneira de ver dos homens. (MOSCOVICI, 1978, p. 18)
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Para compreender a “gênese do nosso senso comum, que não é o contágio de
ideias, a difusão de átomos de ciência ou de informação que observamos, mas sim o
movimento no decorrer do qual as descobertas científicas são socializadas.”
(MOSCOVICI, 1978, p. 25) o autor vai recorrer aos conhecimentos de “Durkheim o
primeiro a propor a expressão ‘representação coletiva’. Quis assim designar a
especificidade do pensamento social em relação ao pensamento individual.” (ibd.)
O objetivo da pesquisa de Moscovici (ibd.) vai partir de um campo da psicologia
social que, até a década em que os estudos iniciaram – 1950, conforme biografia feita
por Camargo (2015, p. 240) – não oferecia aporte teórico-metodológico consistente.
A Psicologia Social, representada por um lado o sócio-comportamentalismo,
posteriormente denominado teoria cognitiva social (BANDURA 1986 apud SCHULTZ
& SCHULTZ, 2014, p. 287), tendo como principais expoentes da tradição americana
Julian Rotter [1916- ] e Albert Bandura [1925- ], “permanece, mesmo assim,
comportamentalista; sua pesquisa se concentra na observação do comportamento de
sujeitos humanos em interação.” (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 288-289).
Por outro lado, a Psicologia Social de tradição euro-americana ,representada
Kurt Lewin (1890-1947), cuja teoria de campo “tem influenciado o trabalho no campo
da dinâmica de grupo e em outras áreas da psicologia social.” (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 318), compreendendo que
Os comportamentos sociais ocorrem no interior de entidades
sociais simultaneamente existentes como subgrupos, membros
de grupos, barreiras e canais de comunica ção, e delas resultam.
Assim, o comportamento do grupo é uma função do campo total
existente em qualquer momento dado. (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 319)

Entretanto, e a despeito tanto das contribuições de Kurt Lewin quanto a

transdiciplinaridade, acima mencionadas, quanto de considerar a psicologia social como
ciência interdisciplinar, preenchendo “lacuna entre a Antropologia Cultural e a
Sociologia” (ARRUDA, 2009, p. 743) sendo inclusive recomendado por Kurt Lewin a
leitura não de “Psicologia, mas sim Filosofia, História, Ciência, poesia, romances e
biografias” (ibd.) como referências de estudos para se ter ideias, Moscovici (1978)
Queria redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia
Social a partir desse fenômeno, insistindo sobre sua função
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simbólica e seu poder de construção do real. A tradição
behaviorista, o fato de a Psicologia Social ter-se limitado a
estudar o indivíduo, o pequeno grupo, as relações não-formais,
constituíam e continuam constituindo um obstáculo a esse
respeito. Uma filosofia positiva que só confere importância às
previsões verificáveis pelo experimento e aos fenômenos
diretamente observáveis soma-se à lista dos obstáculos.
(MOSCOVICI, 1978, p. 14)

Ao tratar da “Psicanálise, ciência, terapia, visão do homem, passou a ocupar, de
fato, um lugar considerável em nossa cultura” (MOSCOVICI, 1978, p. 17),
compreendendo que a ciência tem como função primordial “transformar a existência
dos homens” (ibd.), Moscovici (1978) destaca que “É esse importante fato social que
me proponho estudar, pelo menos em parte.” (ibd. p. 20)
Importante considerarmos que, para Durkheim ([1858-1917] 1983, p. 1)
A física dos costumes e do direito tem por objeto o estudo dos
fatos morais e jurídicos. Esses fatos consistem em regras de
conduta sancionada. O problema da ciência está em investigar:
1º - Como se constituíram historicamente essas regras, isto é,
que causas as suscitaram, e quais são os fins úteis dessas regras.
2º - Como funcionam na sociedade, isto é, como são aplicadas
pelos indivíduos. (ibd.)

Para Durkheim a noção de sujeito é semelhante ao que apresenta Jodelet (2009)
quanto a Deleuze e Guatarri (ibd.)
Assim, para Deleuze e Guattari (1980), o sujeito moderno do
sistema capitalista é descrito por dois paradigmas: o da
servidão, que vem do latim servus, a escravização, e o da
sujeição, o assujeitamento do indivíduo a regras e objetivações.
(DELEUZE e GUATARRI apud JODELET, 2009, p. 685-686)

A noção acima apresentada pode ser observada no assinalamento de Durkheim
([1858-1917] 1983) a respeito da relação entre grupo social e indivíduo, no sentido de
que
(...) Todo grupo social, com efeito, extenso ou restrito, é um
todo, formado de partes; o elemento último, cuja repetição
constitui esse todo, é o indivíduo. Ora, para que semelhante
grupo se possa manter, cumpre não proceda, cada parte, como
se fosse única, isto é, como se fosse o todo; cumpre-lhe, ao
contrário, comportar-se de modo a que o todo possa subsistir.
(DURKHEIM [1858-1917] 1983, p. 13)
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Na análise dos grupos sociais Durkheim ([1858-1917] 1983) apresenta
comparações entre as relações de poder e desta a relação entre a família e o “patrimônio
imobiliário” (id., p. 41), sendo este a “sua alma” (ibd.), do mesmo modo que “O
Estado”. (ibd.) deve ter seu território, sendo “esse domínio inalienável”. (ibd.)
Elemento essencial da noção de grupo político é a oposição
entre governantes e governados, entre a autoridade e os a ela
sujeitos. É bem possível que, na origem da evolução social, não
tenha existido essa distinção; a hipótese é tanto mais verossímil
quanto encontramos sociedades nas quais não está senão
fracamente marcada.

[...]
Encontra-se, aliás, alhures, fora das sociedades políticas, poder
desse gênero. Há, na família, um chefe, cujos poderes ora são
absolutos, ora são limitados pelos de um conselho doméstico. A
família patriarcal dos romanos tem sido, muita vez, comparada
a um pequeno Estado; e se, como veremos logo mais, não se
justifica a expressão, seria irrepreensível se a sociedade política
se caracterizasse, unicamente, pela presença de uma
organização governamental. Outra característica é, portanto,
necessária. ([1858-1917] 1983, p. 40)

Será a partir da crítica a esse a “assujeitamento do indivíduo a regras e
objetivações.” (DELEUZE e GUATARRI apud JODELET, 2009, p. 685-686) que
Moscovici (1978) que a noção de sujeito da teoria das representações sociais ficará
radicada no campo da psicologia social euro-americana como movimento crítico ao
emprego de pressupostos teórico-metodológicos da ciência cartesiana.
Para compreendermos esse movimento crítico da teoria das representações
sociais acima mencionado, convém avançarmos no tempo e dialogarmos com as
reflexões realizadas por Camargo (2016) a respeito de ser a "Teoria das Representações
Sociais" [é efetivamente] uma teoria, uma noção ou um paradigma teórico?”.
(CAMARGO, 2016, p. 6). Conforme aponta Camargo (ibd.) “Esta questão é
controversa, como já se mostrou em outra publicação.” (CAMARGO, 2007 apud
CAMARGO, 2016), e prossegue no sentido de que
Uma teoria, num sentido “popperiano” (Popper, 1978) envolve
ideias que explicam um conjunto de fatos, liga um conjunto de
ideias necessariamente a um conjunto de fatos (empiria). Uma
noção é uma ideia ou conceito, ela é empregada como uma
entidade mais elementar, consiste numa representação abstrata
de uma realidade. Já um paradigma, no sentido empregado por
Kuhn (1998) e no âmbito da Filosofia da Ciência, é um
conhecimento que origina o estudo de um campo na ciência,
oferecendo métodos e valores que são concebidos como uma
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referência inicial de base para um conjunto de estudos e
pesquisas.
O termo noção além de restrito esbarra na recusa de Moscovici
em indicar uma definição única do fenômeno das
representações sociais. O termo teoria foi criticado no âmbito da
Psicologia Social pela amplitude dos conhecimentos em torno
do fenômeno (Jahoda, 1988). E o termo paradigma pode
aumentar o real alcance das proposições de Moscovici, pois
comumente é empregado na Filosofia da Ciência indicando
movimentos mais abrangentes tais como: paradigma positivista,
paradigma construtivista, etc. Mas mesmo assim, opta-se aqui
pelo emprego do termo paradigma pois o estudo das RS afetou
toda uma ciência especifica: a Psicologia Social, tanto na
redefinição do seu objeto, como no emprego simultâneo de
múltiplos métodos; oferecendo ainda um posicionamento
original para as pesquisas em diversas disciplinas do
conhecimento social (Camargo, 2016).

O presente estudo manteve a terminologia teoria das representações sociais e
considerou importante cotejar o artigo decorrente da pesquisa realizada por Camargo
(2016), especialmente pelo assinalamento – conforme a corrente de pensamento por ele
defendida – de que Paradigma das Representações Sociais “(...) refere-se a um
fenômeno, possui uma fenomenologia, seu interesse reside nas relações sociais e não
em indicadores sobretudo estilísticos de uma linguagem verbal que limita a
comunicação humana.” (CAMARGO, 2016, p. 13)
Nessa perspectiva, o principal entrave para a compreensão do paradigma das
representações sociais consiste no “problema da racionalidade no conhecimento
natural e no conhecimento científico” (CAMARGO, 2016, p. 13) em que “as ideias de
conhecimento e senso comum” (ibd.) estão subsumidas pelo “subjetivismo do pósmodernismo” (ibd.) que consideram as “crenças e suas funções” (ibd.) (p. 8) – que
constituem o aspecto central das representações sociais – “como irracional” (ibd.) sendo
(...) o pensamento de Durkheim, que segundo Moscovici, foi
pioneiro do movimento anticartesiano, na medida em que não
separava a realidade da representação. À expressão “escândalo
do pensamento social” Moscovici atribuiu ao fato do
conhecimento cotidiano, considerado como irracional, ter
importância capital na vida de uma sociedade onde impera a
ciência e a técnica. (MOSCOVICI apud CAMARGO, 2016, p.
8)

A despeito de Moscovici (1968) ter buscado a referência na Sociologia do
Conhecimento de Durkheim [1858-1917], a partir da psicologia social euro-americana,
em representações sociais duas considerações são bastante específicas e apresentam
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uma perspectiva de homem e de mundo diferente das outras abordagens e escolas de
pensamento psicológico. Camargo (2016) destaca dois aspectos importantes. O primeiro
é com relação ao “conceito de "comunicação", enquanto caracterizador da natureza
social da abordagem do PRS.” (CAMARGO, 2016, p. 15). E o segundo é que “O
sujeito da linguagem nesta psicologia discursiva, para ele, era o indivíduo, enquanto
para a dinâmica das representações sociais o sujeito é o grupo e as interações sociais
neste quadro objetivo.” (ibd.)
Camargo (2016) conclui com a consideração apresentada por Moscovici (apud
CAMARGO, 2016, p.16) de que “ainda faltava maior compreensão do processo de
construção da realidade social do homem.” (ibd.), entretanto, importa retornar ao
primeiro resultado apresentado pelo estudo de Camargo (2016) quanto à “expressão
‘escândalo do pensamento social’” (id., p. 8) atribuída por Moscovici (apud ibd.) ao
fato do conhecimento cotidiano.
Ouvimos dizer com frequência que uma boa ciência deve
começar oferecendo conceitos claros e bem definidos. Na
verdade, nenhuma ciência, até mesmo a mais exata, procede
desta maneira. Ela começa por ajuntar, ordenar e distinguir os
fenômenos que surpreendem a todos, seja porque eles
perturbam, seja porque são exóticos ou, finalmente, porque eles
escandalizam. No entanto, há poucas coisas tão escandalosas
para os homens que vivem em uma cultura que reivindica,
como a nossa, a ciência e a razão, do que o espetáculo das
crenças, das superstições ou dos preconceitos partilhados por
milhões de homens. (MOSCOVICI, 2013, p. 65 apud
CAMARGO, 2016, p. 8).

Importa trazer as criticas apresentadas por Moscovici (2013 apud CAMARGO,
2016) para então chegarmos ao sujeito na teoria das representações sociais. É nesse
sentido que Moscovidi (ibd.)
(...) criticando os reducionismos psicológico e sociológico,
existentes em setores mais ortodoxos do behaviorismo e do
marxismo. O indivíduo foi entendido enquanto alguém que
pensa, e não como mero respondente a um meio poderoso e
condicionador, e nem mesmo como um simples resultado do
assujeitamento às condições materiais de vida (Moscovici,
1976/1961, 1984). Estes seres pensantes foram entendidos
como aqueles que acreditam, e a força destas crenças
partilhadas nos grupos foram consideradas como um desafio ao
ideário de uma "sociedade científica e técnica", um verdadeiro
“escândalo social”,
como ele
próprio denominou
(MOSCOVICI, 2013 apud CAMARGO, 2016, p. 15).
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Com base no que foi exposto, chega-se à noção de sujeito na teoria das
representações sociais, apresentado por Jovchelovitch (2000), cujo movimento teóricometodológico realizado por Moscovici (1978) para desenvolver a teoria das
representações sociais a partir da psicologia social da década de 1950, poderia ser
representado na ilustração do item 1.4.
(...) Se há urna concepção sobre a condição humana subjacente
à teoria, esta certamente se apoia em um entendimento do ser
humano como sujeito, sujeito da sociedade e da história, sujeito
à sociedade e sujeito à história. (JOVCHELOVITCH, 2000, p.
41)
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1.1.4 Em que consistem as “representações sociais”?
Ilustração 110 – representação do movimento teórico-metodológico realizado por
Moscovici (1968) para estudar a Psicanálise na condição de fato social11

Fonte: Elaborada pelo autor

10

Ilustração elaborada com base no “(...) pensamento complexo” (MORIN, 2005) cuja “ambição [...] é
dar conta das articulações entre os
campos disciplinares que são desmembrados pelo pensamento disjuntivo (um dos principais aspectos do
pensamento simplificador) (...)” (MORINA, 2005, p. 6) e que servirá de base para a elaboração da
Ilustração 2, considerando o processo de desenvolvimento da teoria das representações sociais a partir
da concepção sistemas ecológicos (mesossistema, exossistema e macrossistema) apresentados por
Bronfenbrenner (1989)
11

Em que pese ser provável que a formulação da teoria das representações sociais tenha alcançado o
status de paradigma epistemológico, conforme assinalado por Camargo (2016), parecendo inclusive ter
inaugurado um campo de estudos enquanto escola de pensamento psicológico – já que Moscovici
(1968) parte da psicologia social, recorre a conhecimentos de diversos campos do saber tendo como
referência a sociologia do conhecimento, para analisar a psicanálise enquanto fato social e se dedica a
compreensão do senso comum, chegando à formulação da teoria das representações sociais ao voltar
para a psicologia social, com outra visão não só de homem e de mundo como de referencial teóricometodológico para compreender a sociologia do conhecimento – teria, portanto, inaugurando outro
campo de saber, estabelecendo diálogo com escolas de pensamento psicológico e outros campos do
saber, conforme Arruda (743, 745-746) – o presente estudo limitou-se a apresentar a teoria e seus
pressupostos.
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1.1.4.1 Representações coletivas ou representações sociais?

O trabalho de Moscovici (1978) ao se apoiar em Durkheim ([1858-1917] foi
compreender
(...) uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e
sociais, abrangendo o que designamos por ciência, ideologia,
mito, etc. Elas destrinçavam o aspecto social e, paralelamente,
vertente perceptiva da vertente intelectual do funcionamento
coletivo: Um homem que não pensasse por meio de conceitos
não seria um homem; pois não seria um ser social, reduzido
apenas aos objetos da percepção individual, seria indistinto e
animal (DURKHEIM ([1858-1917] 1912, apud MOSCOVICI,
1978, P.42)

A perspectiva teórica de Moscovici (1978) é concorde à de Durkheim ([18581917] 1912, apud MOSCOVICI, 1978, P.42) quanto à vida social ser “a condição de
todo pensamento organizado – e, de preferência, que a recíproca também é verdadeira”
(ibd.), sendo reivindicatória quanto a elucidação dos “modos de organização do
pensamento” (ibd.) que, segundo Moscovici (ibd.), Durkheim (ibd.) não aborda.
Com efeito, Durkheim ([1858-1917] 1996) expões que “(...) A sociologia
coloca-se problemas diferentes daqueles da história ou da etnografia” (DURKHEIM
[1858-1917] 1996, p. I, Introdução) e que seu estudo se propõe a compreender a
“religião arcaica [...] como objeto de [nossa] pesquisa [...] para [...] entender a
natureza religiosa do homem” (ibd., p. VI, ibdem) e assinala que
A conclusão geral do livro que se irá ler é que a religião é uma
coisa eminentemente social. As representações religiosas são
representações coletivas que exprimem realidades coletivas os
ritos são maneiras de agir que só surgem no interior de grupos
coordenados e se destinam a suscitar, manter ou refazer alguns
estados mentais desses grupos. Mas, então, se as categorias são
de origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a
todos os fatos religiosos: também elas devem ser coisas sociais,
produtos do pensamento coletivo. Como, no estado atual de
nossos conhecimentos desses assuntos, devemos evitar toda tese
radical e exclusiva, pelo menos é legítimo supor que sejam ricas
em elementos sociais. (ibd.)
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Nesse sentido, Moscovici (1978) assinala que
(...) na medida em que ele não aborda frontalmente nem explica
a pluralidade de modos de organização do pensamento, mesmo
que sejam todos sociais, a noção de representação perde, nesse
caso, boa parte de sua nitidez. Talvez se possa encontrar aí
outra das razões de seu abandono. Os antropólogos debruçandose sobre o estudo dos mitos; os sociólogos voltando-se para o
estudo das ciências, os linguistas para o estudo da língua e sua
dimensão semântica, etc. (MOSCOVICI, 1978, p. 42)

Essas considerações levam Moscovici (1978) a reconhecer a importância do
mito para o pensamento arcaico e, ao mesmo tempo, distanciar-se da Sociologia do
Conhecimento, compreendendo que a perspectiva de Durkheim ([1858-1917] 1996)
sobre os mitos
(...) Apenas se trata, com muita frequência, de uma forma de
rbaixar as opiniões e atitudes atribuídas a um determinado
grupo ao nível de massa – à gente baixa, em suma -, que não
atingiu o grau de racionalidade e de consciência das elites, as
quais, esclarecidas, batizam ou criam essas mitologias – ou
escrevem sobre elas. (MOSCOVICI, 1978, p. 43)

Quanto à importância do mito, Moscovici (1978), apesar de reconhecer as
aproximações entre mito e representações sociais na condição de conhecimentos
produzidos e formas de comunicação do senso comum, assinala que
(...) transferir propriedades psíquicas e sociológicas do primeiro
para a segunda, sem mais nem menos, equivale a contentar-se
com metáforas e aproximações falaciosas, quando é imperativo,
pelo contrário, circunscrever de forma rigorosa um aspecto
essencial da realidade. Essa cômoda aproximação tem
frequentemente por finalidade depreciar o nosso “senso
comum’’, mostrando seu caráter inferior, irracional e, em última
instância, errado; nem por isso o mito é guindado à sua
verdadeira dignidade. Não merece que nos fixemos nele.
Portanto, temos que encarar a representação social tanto na
medida em que ela possui uma contextura psicológica autônoma
como na medida em que é própria de nossa sociedade e de
nossa cultura. (MOSCOVICI, 1978, p. 44-45)

Moscovici (MOSCOVICI, 2003), portanto, deixará de estudar os mitos enquanto
fato social para estudar a psicanálise, conforme anteriormente mencionado, apesar de
reconhecer que
o exemplo dos mitos, das regulações que efetuam do
comportamento e das comunicações nas chamadas sociedades
primitivas, seu modo de conceptualizar uma experiência
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concreta são outras tantas analogias com os fenômenos próprios
da nossa sociedade.” (MOSCOVICI, 1978, p. 42-43)

Na abordagem do conceito de representações sociais Moscovici (2003) assinala
que
(...) a psicologia social deve considerá-lo de um ângulo
diferente – de com o faz a sociologia (...)
[...]
(...) sabia-se que as representações sociais existiam nas
sociedades, mas ninguém se importava com sua estrutura ou
com sua dinâmica interna. A psicologia social, contudo, estaria
e deveria estar pré-ocupada somente com a estrutura e a
dinâmica das representações. Para nós, isso se explica na
dificuldade de penetrar o interior para descobrir os mecanismos
internos e a vitalidade das representações sociais o mais
detalhadamente possível, isto é, em “cindir as representações”,
exatamente como os átomos e os genes foram divididos. [...]
Assim, o que eu proponho fazer é considerar como um
fenômeno o que era antes visto como um conceito
(MOSCOVICI, 2003, p. 45)
Moscovici (2003) compreende as representações sociais como fenômeno e

assinala que “As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica
de compreender e comunicar o que nós já sabemos” (MOSCOVICI, 2003, p. 46)), o
que já havia sido anteriormente tratado pelo próprio autor ao dizer que
(...) a arte, o folclore e o senso comum são testemunhos
cotidianos [...] o sujeito constitui-se ao mesmo tempo (...) os
pontos de vista dos indivíduos e grupos são encarados, em
seguida, tanto pelo seu caráter de comunicação quanto pelo seu
caráter de expressão (id) (MOSCOVICI, 1978, p.48)

1.1.4.2 Processo de formação de representações sociais

Para compreender o processo de formação de representações sociais, esse estudo
fará o cotejamento dos estudos apresentados por Moscovici (1978; 2003) quanto as
dimensões ou conceitos que constituem as representações sociais, sobre a perspectiva do
pensamento considerado como ambiente e acerca dos mecanismos de objetivação e
ancoragem que constituem o processo de formação de representações sociais.
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1.1.4.2.1 universos de opinião ou pensamento como ambiente? três
conceitos - ou dimensões - em questão

Moscovici (1978) parte da consideração da “sociedade dos pensadores
amadores” (id., p. 51) para assinalar que “Toda ordem de conhecimento [...] pressupõe
uma prática, uma atmosfera que lhe são próprias e lhe dão corpo. E também, sem
dúvida alguma, um papel particular do indivíduo conhecedor.” (ibd.) e considera que as
experiências desse indivíduo estão subsumidas em um “mundo do discurso” (id., p. 52)
que contém elementos que estão, “(...) de algum modo, sobrecarregado pelo invisível e
pelo que é provisoriamente inacessível aos nossos sentidos. É ocaso dos genes ou dos
átomos que tanto circulam em nossas imagens, nossas falas e nossos raciocínios.”
(ibd.)
Nesse sentido, Moscovici (1978) assinala o que
O insólito insinua-se no costumeiro, o extraordinário torna-se
frequente. Por conseguinte, os elementos que pertencem a
regiões distintas de atividade e de discursos sociais transpõemse de umas para outras, servem de signos e (ou) de meios de
interpretação (...) Os esquemas e o vocabulário políticos
ocupam-se de classificar ou de analisar fenômenos psíquicos;
concepções ou linguagens psicológicas descrevem ou explicam
processos políticos, e assim por diante. (MOSCOVICI, 1978, p.
62)

A organização de elementos que constituem “universos de opinião”
(MOSCOVICI, 1978, p. 67) o autor (ibd.) reafirma que “(...)toda a representação é
uma representação de alguma coisa.” (MOSCOVICI, 1978, p. 63) e, ao acrescentar
“um último elo à corrente, a saber, o elo do sujeito, daquele que se representa.” (id., p.
64) conclui que “(...) o pólo ativo da escolha do objeto – a figura – e o pólo ativo da
escolho do sujeito – a significação que lhe dá e de que ele esta investido.” (id., p. 65)
fazendo referência ao mito de Narciso para inserir a noção de subsunção no processo de
representação social.
O “fundamento psicológico bastante sólido” (MOSCOVICI, 1978, p. 67) do
raciocínio empregado por Moscovici para explicar em que consistem as representações
sociais “fixam [...] o sentido da noção de representação e distinguem-no dos sistemas
cognitivos usuais” (id.) e consequentemente gera a reflexão acerca de
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(...) como se reflete no sujeito social que porta o seu conteúdo e
como se prevalece dele? Para responder a estas interrogações
vamos, numa primeira etapa, ter-nos num nível relativamente
superficial. No nível em que a representação social se mostra
como um conjunto de proposições, reações e avaliações [...] no
decurso de uma pesquisa de ou de uma conversação, pelo ‘coro’
coletivo de que cada um faz parte, queira ou não. Esse coro é,
muito simplesmente, a opinião pública” [...] (id.). Mas essas
proposições, reações ou avaliações estão organizadas de
maneira muito diversa segundo as classes, as culturas ou os
grupos, e constituem tantos universos de opinião quantas
classes, culturas ou grupos existem. Formulamos a hipótese de
que cada universo tem três dimensões: a atitude, a informação e
o campo de representação ou a imagem (MOSCOVICI, 1978, p.
67)

O conceito informação, com diferentes níveis em razão de estar relacionada à
“organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto social”
(MOSCOVICI, 1978, p. 67-68) o que, para o caso do estudo de Moscovici (1978), é a
Psicanálise, compreende as opiniões, ou o que se considera a respeito.
A imagem é o que Moscovici (1978) designa “pela expressão ‘campo de
representação’ (MOSCOVICI, 1978, p. 69) corresponde à ideia de “modelo social, ao
conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto
da representação” (ibd.) .
A terceira dimensão, atitude, é descrita por Mosovici (1978) como tendo o
objetivo de “destacar a orientação global em relação ao objeto da representação
social” (Moscovici, 1978, p. 70). Os excertos da escala12 utilizada por Moscovici (1978)
indicam para essa dimensão uma “tomada direta de posição” (MOSCOVICI, 1978, p.
70).
A essas três dimensões ou conceitos, conforme assinalado por Moscovici (1978,
p. 67-75), será estabelecido um paralelo em estudo realizado pelo próprio autor
(MOSCOVICI, 2003) entre “A crença em que o pensamento primitivo – se tal termo é
ainda aceitável – está baseado é uma crença no ‘poder ilimitado da mente’ em
conformar a realidade[...]” (id, p. 29) e “(...) A crença em que o pensamento científico
moderno está baseado é exatamente o oposto, isto é, um pensamento no ‘poder

Importante anotar que, conforme notas do tradutor “As escalas de Guttman, também chamadas escalas
cumulativas, são escalas de atitude em que os itens foram dispostos de modo que uma resposta a
qualquer item dado pode ser interpretada como indicação de concordãn com todo os itens de ordem
inferior.” (MOSCOVICI, 1978, p. 68, notas de rodapé)
12
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ilimitado dos objetos’ de conformar o pensamento” (ibid.) que pode ser representado
pela Figura 2.
O paralelo estabelecido por Moscovici (2003) entre pensamento primitivo e
ciência assinala que “as duas atitudes são simétricas, elas somente podem ter a mesma
causa [...] Sendo esta a única diferença. Enquanto a mente primitiva se amedronta
diante das forças da natureza, a mente científica se amedronta diante do poder do
pensamento.” (MOSCOVICI, 2003, p. 29).
Moscovici (2003) assinala a noção de pensamento como ambiente, no sentido de
estarmos cercados “tanto individual como coletivamente, por palavras ideias e imagens
que penetram nossos olhos, nossos ouvidos e nossa mente, quer queiramos ou não e que
nos atingem, sem que o saibamos” (ibd.) constituindo uma “atmosfera em relação ao
indivíduo e ao grupo” (id., p. 53) e que na formação das representações sociais, temos
algo que
(...) não está diretamente relacionado à nossa maneira de pensar
[...] elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de
uma sequência completa de elaborações e mudanças que
ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas
gerações.” (MOSCOVICI, 2003, p. 37),
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Ilustração 2 – pensamento considerado como ambiente, a partir do cotejamento dos
textos de Moscovici (1978, p. 47-75; 2003, p. 29)

Fonte: Elaborada pelo autor
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1.1.4.2.2 mecanismos de formação de representações sociais:
objetivação e ancoragem – o interesse em representações sociais está
na “compreensão” e não no “comportamento”

Moscovici (2003) elucida que, dessa forma, as representações sociais estão
cumprindo, ao mesmo tempo, a função de convencionalizar – forçando “a assumir
determinada forma, entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar
idêntico aos outros” (id., p. 34) – e prescrever “o que deve ser pensado” (id., p., 36),
com a finalidade de “tornar familiar algo não-familiar, ou a própria nãofamiliaridade”. (id., p. 54)
Como hipóteses acerca do motivo pelo qual criamos representações, ou quais
“suas propriedades cognitivas” (MOSCOVICI, 2003, p. 53) o autor (ibd.) considera que
as representações têm o propósito de
1) tanto revelar, como ocultar sua ou suas intenções [...] 2)
“todas as ideologias, todas as concepções de mundo são meios
pra solucionar tensões psíquicas ou emocionais [...]
compensações imaginárias [...] 3) (...) para filtrar a informação
eu provém do meio ambiente e dessa maneira controlam o
comportamento individual [...] e, podem, também, favorecer a
dominação impopular (...) (id. p. 54)

Nesse sentido, Moscovici (2003) assinala que “Podemos, através de um esforço,
tornar-nos conscientes do aspecto convencional da realidade e então escapar de
algumas exigências que ela impõe em nossas percepções e pensamentos.” (id., p. 35) e
propõe como estratégia “reconhecer que as representações constituem, para nós, um
tipo de realidade [...] entre elas estão as cidades em que habitamos [...] os transeuntes
nas ruas (...).” (id., p. 36), elementos constitutivos do cotidiano, impregnado de
representações que cumprem a função de tornar familiar o não-familiar e nos fazer
pertencer ao mundo que nos abriga.
O processo de formação de representações sociais envolve dois mecanismos que,
conforme assinala Moscovici (2003), “(...) Ao contrário do que se acreditava no século
passado, longe de serem um antídoto contra as representações e as ideologias, as
ciências na verdade geram, agora, tais representações” (ibd., p. 60) através de “dois
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mecanismos de um processo de pensamento baseado na memória e em conclusões
passadas.” (ibd.): a objetivação e a ancoragem.
Quanto a ancoragem Moscovici (2003) explica que esse mecanismo desempenha
o papel de “classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes.” (id., p.
62) e prossegue com o raciocínio de que “Categorizar alguém ou alguma coisa significa
escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação
positiva ou negativa com ele.” (id., p. 63), “implica também a prioridade do veredicto
sobre o julgamento e do predicado sobre o sujeito” (id., p. 64) e nesse sentido “estamos
inclinados a perceber e a selecionar aquelas características que são mais
representativas desse protótipo” (ibd.). Moscovici Nesse sentido, Moscovici (2003)
conclui que “(...) O protótipo é a quintessência de tal prioridade, pois favorece
opiniões já feitas e geralmente conduz a decisões superapressadas [...] por uma dessas
duas maneiras: generalizando ou particularizando.” (id., p. 64). Portanto,
Ancorar é [...] classificar e dar nome a alguma coisa [...] No
momento em que nós podemos falar sobre algo, avaliá-lo e
então comunicá-lo – mesmo vagamente, como quando nós
dizemos de alguém que ele é “inibido” – então nós podemos
representar o não-usual em nosso mundo familiar, reproduzi-lo
como uma réplica de um modelo familiar” (MOSCOVICI,
2003, p. 61)

Moscovici (2003) destaca que o ato de nomear, no mecanismo de ancoragem, é
condição para comunicação, ao assinalar que “De fato, o que é anônimo, o que não pode
ser nomeado, não se pode tornar uma imagem comunicável ou ser facilmente ligado a
outras imagens. É relegado ao mundo da confusão, incerteza e inarticulação (...)” (id.,
p. 66) e assinala que
De modo geral, minhas observações provam que dar nome a
uma pessoa ou coisa é precipitá-la (como uma solução química
é precipitada) e que as consequências daí resultantes são
tríplices: a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser
descrita e adquire certas características, tendências etc.; b) a
pessoa, ou coisa, torna-se distinta de outras pessoas ou objetos,
através dessas características e tendências, c) a pessoa ou coisa
torna-se o objeto de uma convenção entre os que adotam e
partilham a mesma convenção.

Para iniciar a explicação do mecanismo de objetivação, Moscovici (2003) conta
que o “(...) físico inglês Maxwell disse certa vez que o que parecia abstrato a uma
geração se torna concreto para a seguinte. [...] teorias incomuns, que ninguém levava a
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sério, passam a ser normais, críveis e explicadoras da realidade, algum tempo depois.”
(MOSCOVICI, 2003, p. 71). Moscovici (ibd.) considera que apesar de serem
necessários, não são apenas a “passagem do tempo ou dos costumes” (id.) que
constituem o mecanismo de objetivação (id.). Ao que é denominado pelo autor como
“domesticação [como] resultado da objetivação, que é um processo muito mais atuante
que a ancoragem.” (ibd.)
Objetivação une a ideia de não-familiaridade com a de realidade
torna-se a verdadeira essência da realidade. (...) A
materialização de uma abstração é uma das características mais
misteriosas do pensamento e da fala. Autoridades políticas e
intelectuais, de toda espécie, a exploram com a finalidade de
subjugar as massas. (MOSCOVICI, 2003, p. 71)

Em síntese, Moscovici (2003) assinala que “(...) objetivar é descobrir a
qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma
imagem” (ibd., 2003, p. 71-72) e que “As imagens que foram selecionadas, devido a sua
capacidade de ser representadas, se mesclam no que eu chamei de um padrão de
núcleo figurativo, um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo
de idéias” (ibd., 2003, p. 72), dessa forma,
(...) o que é vivo é assimilado ao que é inerte, o subjetivo ao
objetivo e o psicológico ao biológico. Cada cultura possui seus
próprios instrumentais para transformar suas representações em
realidade. (...) personificamos (...) sentimentos, classes sociais,
os grandes poderes, e quando nós escrevemos, nós
personificamos a cultura, pos é a própria linguagem que nos
possibilita fazer isso. (MOSCOVICI, 2003, p. 76)

A guisa de organizar os elementos que compõem o processo de formação de
representações sociais, visão de homem e objetivo, optou-se por elaborar 3 ilustruções,
iniciando pela ilustração 3 – a partir da ilustração 1 e na perspectiva do conceito de
interface utilizado em informática13, para criar a representação – ao retomar as
considerações de Arruda (2009) acerca de a teoria das representações sociais

13

Para a elaboração da imagem que compõe a Ilustração 3 desse estudo, foi utilizada a figura de
interface do campo da informática, que tem a seguinte definição “(...) 2. Software que permite que um
programa trabalhe com o utilizador (a interface de utilizador), com outro programa, com o sistema
operativo, ou com o hardware do computador” (MICROSOFT PRESS, p. 178).
A figura de fundo da ilustração elaborada pelo autor – Ilustração 3 – foi obtida através da pesquisa na
plataforma de busca “Google” através da palavra “interface”. Selecionando o menu “Imagens” da
plataforma “Google” após realizar a busca com a palavra “interface”, foi escolhida figura disponível em
<https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2017/05/26/a-primer-in-voice-interface-technology>
Acesso em: 22 dez. 2018.
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desenvolver-se no campo da Psicologia Social, como ciência interdisciplinar,
preenchendo “lacuna entre a Antropologia Cultural e a Sociologia” (ARRUDA, 2009,
p. 743) sendo inclusive recomendado por Kurt Lewin a leitura não de “Psicologia, mas
sim Filosofia, História, Ciência, poesia, romances e biografias” (ibd.)

como

referências de estudos para se ter ideias. A interdisciplinaridade nessa perspectiva faz da
Psicologia Social uma ciência-ponte “constrói conhecimento novo sobre um tema
específico usando o conhecimento de outras áreas” (ibd.)
Em suma, o fato de que a TRS seja uma teoria de interface – ou
de aliança – entre a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia,
já indica que nela, como no pensamento moscoviciano de forma
geral, não se trata de um encontro fortuito ou complementar de
disciplinas, mas de áreas cujo íntimo parentesco é incontornável
para entender a produção do conhecimento tal como Moscovici
propõe: deslindar a construção do pensamento cotidiano pelos
seus múltiplos autores, encontrar os processos que estão na base
da mudança do pensamento e das práticas sociais. (ARRUDA,
2009, p. 745-746)

Ilustração 3 – Teoria das Representações Sociais como teoria de interface14, de acordo
com Arruda (2009, p. 743, 745-746) e a partir da representação da Figura 1

Fonte: Elaborada pelo autor, com figura de fundo extraída da página Texas Instruments 15

14

Id. nota de rodapé 13
A figura de fundo da ilustração elaborada pelo autor foi obtida selecionando o menu “Imagens” da
plataforma “Google” após realizar a busca com a palavra “interface” e escolher a figura Disponível em
<https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2017/05/26/a-primer-in-voice-interface-technology>
Acesso em: 22 dez. 2018.
15
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A ilustração 4 representa o processo de formação das representações sociais e o
objetivo do estudo da teoria das representações sociais, assinalado por Moscovici
(2003), nos seguintes termos:
(...) Ela vê o ser humano enquanto ele tenta conhecer e
compreender as coisas que o circundam e tenta resolver os
enigmas centrais de seu próprio nascimento, de sua existência
corporal, suas humilhações, do céu que está acima dele, dos
estados da mente de seus vizinhos e dos poderes que o
dominam: enigmas que o ocupam e preocupam desde o berço e
dos quais ele nunca para de falar. (MOSCOVICI, 2003, p. 42)

[...]
(...) Quando estudamos representações sociais nós estudamos o
ser humano, enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou
pensa e não enquanto ele processa informação. Mais
precisamente, enquanto seu objetivo não é comportar-se, mas
compreender (MOSCOVICI, 2003, p. 43)

O ponto que ao presente estudo parece fundamental em Moscovici (2003)
quanto a caracterização das representações sociais, consiste na crítica feita pelo autor
(ibd.) ao conceito de representações coletivas formulado por Durkheim [1858-1979], no
sentido de este ser “fiel à tradição aristotélica e kantiana” (MOSCOVICI, 2003, p. 47)
por expressar “uma concepção bastante estática dessas representações” (ibd.).
Moscovici (ibd.) utiliza a expressão “adensamento de neblina [...] camadas de um ar
estagnado na atmosfera [...] que pode ser cortado com uma faca” (ibd.) para designar o
caráter estático do conceito de representações coletivas formulado por Durkheim (apud
Moscovici, 2003, p. 47) e
(...) Embora isso não seja inteiramente falso, o que é mais
chocante ao observador contemporâneo é seu caráter móvel e
circulante; em sua, sua plasticidade. Mais: nós as vemos como
estruturas dinâmicas, operando em um conjunto de relações e de
comportamentos que surgem e desaparece, junto com as
representações. (MOSCOVICI, 2003, p. 47)

Moscovici (2003) ainda destaca que as diferenças que ele acentua entre o
conceito de representações sociais e o de representações coletivas tem
(...) uma finalidade específica. As representações sociais que me
interessam não são nem as de sociedades primitivas, nem as
suas sobreviventes, no subsolo de nossa cultura, dos tempos
pré-históricos. Elas são de nossa sociedade atual, de nosso solo
político, científico, humano, que nem sempre têm tempo
suficiente para se sedimentar completamente para se tornarem
tradições imutáveis. (MOSCOVICI, 2003, p. 48).
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Ilustração 4 – Comparação entre universos de opinião no ambiente de pensamento do
universo consensual e do universo reificado

Fonte: Elaborada pelo autor
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1.1.4.2.3 Universo consensual, ciência profana ou senso comum? a
função das representações sociais

Ainda em termos comparativos e a guisa de conclusão quanto ao pensamento
considerado como ambiente e o lugar das representações sociais em uma sociedade
pensante, Moscovici (2003) considera que
se, no sentido clássico, as representações coletivas se
constituem em um instrumento explanatório e se referem a uma
classe geral de idéias e crenças (ciência, mito, religião, etc.),
para nós são fenômenos que necessitam ser descritos e
explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados
com um modo particular de compreender e de se comunicar –
um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É
para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” em vez
de “coletivo”. (MOSCOVICI, 2003, p. 49)

Nesse sentido, as representações sociais ficam relegadas ao universo das
atividades humanas cotidianas. Moscovici (2003) assinala a existência de dois
“universos de opinião” (MOSCOVICI, 1978, p. 67), ao mesmo tempo opostos e
complementares: universo reificado, ligado à esfera sagrada (id. p. 49) e universo
consensual, ligado à esfera profana (ibd.).
No universo consensual grupo de pessoas iguais e livres “com possibilidade de
falar em nome do grupo e sob seu auspício” (MOSCOVICI, 2003, p. 50) locais
públicos, “políticos amadores” (ibd.) e uma série de saberes são expressos
(...) expressando suas opiniões, revelando seus pontos de vista e
construindo a lei. [...] O pensar é feito em voz alta. Ele se torna
uma atividade ruidosa, pública, que satisfaz a necessidade de
comunicação e com isso mantém e consolida o grupo, enquanto
comunica a características que cada membro exige dele. (...)
conversações se referem a profundos problemas 'metafísicos' nascimento, morte, injustiça, etc. - e sobre leis éticas da
sociedade." (MOSCOVICI, 2003, p. 51)

No universo reificado, “a sociedade é vista como um sistema de diferentes
papéis e classes, cujos membros são desiguais. Somente a competência adquirida
determina seu grau de participação de acordo com o mérito” (MOSCOVICI, 2003, p. 51)
(...) Nós estamos presos pelo que prende a organização e pelo
que corresponde a um tipo de acordo geral e não a alguma
compreensão recíproca (...) as ciências são os meios pelos quais
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nós compreendemos o universo reificado, enquanto as
representações sociais tratam com o universo consensual.”
(MOSCOVICI, 2003, p. 52)

Pode-se inferir que, conforme a correlação entre esses universos assinalada por
Moscovici (2003) no sentido de que “Ciência e representações sociais são tão
diferentes entre si e ao mesmo tempo tão complementares (...)” (MOSCOVICI, 2003, P.
60), que os mecanismos de objetivação e ancoragem se processam permeando ambos
universos – conforme Ilustração 5.
Nesse sentido, buscar apreender elementos representacionais sobre educação
para o trânsito em normas jurídicas que disciplinam a temática pode contribuir para
explicitar mecanismos de formação de representações sociais relacionados às dimensões
esfera privada e espaço público, enquanto categorias que se desdobram da relação
tempo-espaço da qual o trajeto é o vestígio físico da subjetividade engendrada pela
ruptura dessa relação.
Ponto de interseção entre a teoria das representações sociais e o fenômeno da
mobilidade humana16, reside no exemplo dos “acidentes” a que Moscovici (2003) se
refere para problematizar os elementos representacionais impregnados no uso do termo
para designar
qualquer interrupção involuntária no andamento de um carro
que tem consequências mais ou menos trágicas. Sob outros
aspectos, não existe nada de acidental, quanto a um acidente de
automóvel. (...) eles estão diretamente relacionados a um grau
de urbanização de uma dada sociedade, à velocidade e ao
número dos seus carros particulares e à inadequação do seu
transporte público. (MOSCOVICI, 2003, p. 31)

Diante dos elementos acima apontados por Moscovici (2003) constituintes e
característicos da urbanização da sociedade – “carros particulares”, “inadequação de
transporte público”, “não existe nada acidental” – começa a despontar como
“importante fato social” (MOSCOVICI, 1978, p. 20) o estudo da norma jurídica sobre
educação para o trânsito na formação de representações sociais – tal como o foi para
Moscovici (ibd.) a psicanálise – considerando que as normas jurídicas constituem
universo de opinião impregnado de elementos representacionais.
16

A noção de mobilidade humana será tratada a partir do capítulo 2, tendo como referência as
discussões realizadas por CENTRO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS.
(2018), CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2010) e CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL (2010)

59

Ilustração 5 – Processo de formação das representações sociais – mecanismos de
objetivação e ancoragem.

Fonte: Elaborada pelo autor
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1.2 Norma jurídica como universo de opinião

Os fatos sociais isoladamente não geram efeitos
jurídicos, se assim o fazem é porque uma norma
jurídica os toma como proposição antecedente
implicando-lhes
consequências.
(CARVALHO, A., 2009, p. 212)

Compreender a norma jurídica como universo de opinião na perspectiva da
teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1978; 2003) implica considerar o
ordenamento jurídico como fenômeno psicossocial, para além da sua função prática,
como conceito, no campo do Direito. Portanto, no sentido de compreender a norma
jurídica como universo de opinião, adotar-se-á como caminho de significação dos
termos, de modo abreviado, a etimologia de Direito, norma e jurídico.
No esteio de explicar o Direito, Araujo (2018) conta que
O Direito diferencia-se dos usos e costumes e da moral, por ser
IMPOSTO pela organização política existente, do que decorre a
necessidade de entendermos a figura jurídica denominada
Estado, que pode ser, sinteticamente, traduzida como a nação
politicamente organizada, formada por um povo, em um
determinado território, e sobre o qual atua um governo soberano
(entenda-se a soberania como a capacidade de se impor, interna
e externamente, fazendo valer as suas decisões).
(ARAUJO, 2018, p. 14)
Nesse sentido, os elementos constituintes do Direito estão em um jogo de forças,

decorrentes da vida coletiva em um espaço geográfico determinado, cujos litigantes
delegam poderes a um ente exercer, de modo soberano, imposição de força que assegure
a organização da vida coletiva.

1.2.1 Universo de opinião sobre norma jurídica: direito ou poder?

O trabalho desenvolvimento por Engels (1884/1994) em que discute a origem da
família, da propriedade privada e do estado, estabelecendo uma interrelação entre essas
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dimensões enquanto institutos estabelecidos pelo jogo de forças da vida coletiva e como
estratégia econômica de existência derivada da compreensão das concepções religiosas
acerca das relações humanas.
Um quadro explicativo de como o pensamento grego arcaico compreendia o que
atualmente é chamado de norma jurídica, e que nesse estudo será denominado por
universo de opinião (MOSCOVICI, 1978, p. 67), está descrito por Engels (1884/1984)
ao estudar Bachofen (apud ibd.), que assim assinala:
(...) Dentro de seu ponto-de-vista, Bachofen interpreta a Oréstia
de Ésquilo como um quadro dramático da luta entre o direito
materno agonizante e o direito paterno, que nasceu e conseguiu
a vitória sobre o primeiro, na época das epopeias. Levada por
sua paixão por Egisto, seu amante, Clitemnestra mata seu
marido Agamenon, quando este regressava da guerra de Tróiaç
mas Orestes, filho dela e de Agamenon, vinga o pai, matando a
mãe. Isso faz com que ele se veja perseguido pelas Erínias,
seres demoníacos que protegem o direito materno, de acordo
com o qual o matricídio é o mais grave e imperdoável de todos
os crimes. Apolo, no entranto, que por intermédio de seu
oráculo, havia incitado Orestes a matar sua mãe, e Palas Atena,
que intervém como juiz (ambas as divindades representam aqui
o novo direito paterno), protegem Orestes. Atena ouve ambas as
partes. Todo o litígio está resumido na discussão de Orestes
com as Erínias. Orestes diz que Clitemnestra cometeu um duplo
crime ao matar quem era seu marido e pai de seu filho. Por que
as Erínias o perseguiam, por que o visavam em especial, se ela,
a morta, tinha sido muito mais culpada? A resposta é
surpreendente:
“Ela não estava unida por vínculos de sangue ao homem que
assassinou.” (ENGELS, 1884/1994, p. 8)

A origem da prática jurídica, cujo termo que a significa está impregnado das
ideias e crenças que o constituíram no decurso de seu emprego enquanto práticas
sociais, está sedimentada na mitologia grega, mais especificamente na deusa Têmis,
uma das 6 titânicas, filhas de Urano com Géia (BRANDÃO, 1986, p. 196).
A deusa grega Têmis17, cuja divindade romana correspondente era a deusa
“Iustitia”, conforme paralelos apresentados por Araujo (2018), desempenhava função
17

A mitologia gregra é referência para uma séria de termos usualmente empregados no cotidiano. A
deusa Têmis, explica Brandão (1986) que “em grego [...] do verbo [...] tithénai [...] estabelecer como
norma, donde o que é estabelecido como a regra, a lei divina ou moral, a justiça, a lei, o direito (em latim
fas), por oposição a [...] nómos, lei humana (em latim lex ou ius) e a [...]díke, maneira de ser ou de agir,
donde o hábito, o costume, a regra, a lei, o direito, a justiça (em latim consuetudo). Têmis é a deusa das
leis eternas, da justiça emanada dos deuses. Como deusa da justiça divina, figura como segunda esposa
de Zeus, logo após Métis. Com o pai dos deuses e dos homens, Têmis foi mãe das Horas e das Moîras
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simbolizada pelo uso de uma balança para medir os pesos e aferir o equilíbrio através do
fiel que oscilava conforme o que se depositava nos pratos. O modo de retratar a ação da
divindade explica que o fiel da balança só ficará “reto (directum) se os pratos estiverem
em equilíbrio; aliás, equilíbrio era designado pelo latim ‘ison’, de onde provém a
palavra ‘isonomia’, que é sinônimo de igualdade” (ARAUJO, 2018, p. 16).
Nesse sentido, Araujo (id.) explica, em outras palavras, que o Direito é a
aplicação de tratamento igualitário nas relações intersubjetivas em busca de equilíbrio
nas relações sociais. Para tanto, recorre a interpretação da figura mitológica para dizer
que “(...) A Justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra
a espada que se serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal; a
balança sem a espada é a impotência do direito.” (IERING apud ARAUJO, 2018, p.
15)
No estudo da “Gênese do Estado Ateniense”, Engels (1884/1994, p. 120)
assinala que a antiga Atenas é o campo ideal para
observar como o Estado se desenvolveu, pelo menos na
primeira fase da sua evolução, com a transformação e
substituição parciais dos órgãos da constituição gentílica pela
introdução de novos órgãos, até completamente instauradas
autoridades com poderes realmente governamentais – quando
uma “força pública” armada, a serviço dessas autoridades (e
que, por conseguinte, podia ser dirigida contra o povo), usurpou
o lugar do verdadeiro “povo em armas”, que havia organizado
sua autodefesa nas gens, nas fratrias e nas tribos. (ENGELS,
1884/1994, p. 120)

A organização política grega na época heroica tinha como constituição a
“assembleia do povo, conselho e basileu. Até onde alcança a história escrita,
encontramos a terra já repartida e como propriedade privada” (ENGELS, p. 121). As
relações sociais entre áticos e fenícios estavam cada vez mais intensas pelo comércio
marítimo, o que desdobrava em compra e venda de terras e “divisão do trabalho entre a
agricultura e os ofícios manuais, comércio e navegação, logo se confundiram os

personificadas (...). Atribuía-se também a ela a ideia da Guerra de Tróia, para se equilibrar a densidade
demográfica da Terra. Apesar de ser uma Titânida, foi admitida entre os Imortais. Era honrada não só
por sua ligação com Zeus, mas ainda pelos inestimáveis serviços prestados a todos os deuses, no que se
refere a oráculos, ritos e leis. O deus Apoio deve-lhe o conhecimento e os processos da mântica. Consta
ainda que foi Têmis quem revelou a Zeus e a Posídon que não se unissem à Nereida Tétis, porque, se isso
acontecesse, esta teria um filho mais poderoso que o pai.” (BRANDÃO, 1986, p. 201)
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membros das gens, fratrias e tribos.” (ENGELS, 1884/1994, p. 121). Como os
estrangeiros comerciantes passaram a fixar residência na região e
cada fratria e cada tribo administravam elas mesmas, seus
assuntos internos, sem contsultar o conselho popular ou o
basileu de Atenas, e esses habitantes que passavam a residir na
área da fratria e da tribo não podiam, naturalmente, tomar parte
na administração delas. (ENGELS, 1884/1984, p. 121)

O desequilíbrio das relações entre os viventes da região demandou o
estabelecimento de uma constituição, sob o governo de Teseu, cujas principais
mudanças, apontadas por Engels (1884/1994), foram duas. A primeira foi “a instituição
de uma administração central em Atenas” (id. p. 121), declarando de interesse comum
determinados assuntos e com isso estabelecendo um governo que garantiria a paz os
povos ao mesmo tempo em que protegeria a propriedade privada.
Daí nasceu o sistema de leis ateniense popular, mais evoluído
que o das tribos e das gens. Garantiam-se, assim, os cidadãos de
Atenas, quanto a certos direitos e proteção legal, mesmo em
territórios que não pertenciam às suas tribos. Deu-se, dessa
forma, o primeiro passo no sentido da ruína da constituição
gentílica, o primeiro passo no sentido da admissão de cidadãos
que não pertenciam a qualquer das tribos da Ática e que não
eram, nem se tornaram integrantes da organização gentílica
ateniense. A segunda instituição atribuída a Teseu foi a divisão
de todo o povo em três classes: os eupátridas ou nobres, os
geômoros ou agricultores e os demiurgos ou artesãos, - sem
considerar a divisão em gens, fratria e tribo – garantida para os
nobres a exclusividade do exercício das funções públicas.
(ENGELS, 1884/1994, p. 121-122)

O Estado nascente vai substituir a organização política estabelecida pela gens –
núcleos familiares aristocráticos que governavam as tribos, usurpando o espaço público
como esfera de domínio privado – e vai substituir o governo por funções públicas
ocupadas por membros da aristocracia, o que “sancionou essa usurpação” (ENGELS,
1984/1994, p. 122) no sentido de legitimar e constituir uma nova prática de controle de
uma classe de população sobre a outra, no Estado será a classe política sobre a classe
popular, sobre os cidadãos – agricultores e artesãos - o que antes eram as gens
dominando sobre as tribos. Engels (1884/1994, p. 122) assinalada que “o primeiro
sintoma de formação do Estado consiste na destruição dos laços gentílicos, dividindo
os membros de cada gens em privilegiados e não privilegiados, e dividindo estes
últimos em duas classes, segundo seus ofícios, o opondo-as uma à outra.” (ibd.)
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As relações de forças de poder em disputa pela propriedade da terra, para operar
as condições de existência através da pecuária e da agricultura, são superadas por uma
nova relação de poder, transferida da gens para a polis, tendo o território como
referência de exercício do poder. As ações operadas sob o reinado de Teseu na ática,
conhecidas como constituição de um ente abstrato para operar os litígios no território –
por um lado alcançou o que Engels sinaliza como sendo o “ponto ao qual não chegou
qualquer dos povos indígenas da América: a simples confederação de tribos vizinhas
foi superada pela fusão de todas em um único povo.” (ENGELS, 1884/1994, p. 121).
Por outro lado, a gens operou na lógica da transformação das relações e divisão do
trabalho para, através do Estado, ocupar as funções públicas, responsáveis por conduzir
o que é de interesse comum.
A essa concepção de poder, de relações de forças que se dá na ocupação do
território e na constituição de lações entre as pessoas, é representada por figuras
mitológicas do período heroico grego, como registro da origem da organização social e
política, conforme explica Vernant (1990) sobre a
base da grande estátua de Zeus, em Olímpia, Fídias havia
representado os Doze Deuses. Entre o Sol (Hélios) e a Lua
(Seléne) as doze divindades, agrupadas duas a duas,
ordenavam-se em seis pares: um deus-uma deusa. No centro do
friso, como excedente, as duas divindades (feminina e
masculina) que presidem às uniões: Afrodite e Eros. Há, nessa
série de oito casais divinos, um que se presta à discussão:
Hermes-Héstia. Por que emparelha-los? Não há nada em sua
genealogia nem em sua lenda que possa justificar essa
associação. Não são marido e mulher (como Zeus-Hera,
Posidão-Anfitrite, Hefesto-Cháris), nem irmão e irmã (como
Apolo-Ártemis, Hélios-Selene), nem mãe e filho (como
Afrodite-Eros), nem protetora e protegido (como AtenaHerácles). (VERNANT, 1990, p. 189)

A relação entre Hermes e Héstia é a representação da amizade, da relação que se
constrói pela vizinhança, pela convivência. Hermes é o deus que vive entre os homens.
E Héstia representa a centralidade humana na constituição de uma cidade.
A Héstia, diz o Hino a Afrodite ‘Zeus concedeu o direito
de sentar-se no trono no centro da casa’. Mas Héstia não
constitui apenas o centro do espaço doméstico. Fixada no
solo, a lareira circular é como que o umbigo que enraíza a
casa na terá. Ela é símbolo e garantia de fixidez, de
imutabilidade, de permanência. (VERNANT, 1990, p.
191)
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A transformação das leis divinas da deusa Têmis nas leis humanas representadas
pela deusa Díke, é compreendida por uma discussão apresentada por Vernant (1990)
acerca das categorias espaço e tempo enquanto forças que sustentam a Terra, que, “Em
Anaxágoras, como em Anaxímenes, a terra é achatada; permanece imóvel, levada pelo
ar.” (VERNANT, 1990, p 274). A partir do pensamento de Anaximando, introduzido no
pensamento grego arcaico a partir de Hipólito, (apud VERNANT, p. 1978) a relação de
forças que garantem a estabilidade da Terra é explicada através de um ápeiron, que
designa a ideia de algo infinito, ilimitado e indefinido – “que não era nenhuma coisa
precisa ilimitada, nem a terra, nem o ar, nem a água sem limite, mas, poder-se-ia dizer,
um ilimitado em si?” (VERNANT, 1990, p. 278) - operaria o mundo através de dois
elementos: o arché, que tem como característica a presença permanente e irrestrita, e o
krátos, que designa poder, no sentido de dominação. Vernant (1990) explica que
Se o ápeiron é esta ‘outra’ coisa que, possuindo a arché,
envolve e governa tudo, é, pois, a fim de que nenhum elemento
particular possa monopolizar o krátos e impor sua dominação
ao mundo.”A primazia concedida por Anaximandro ao ápeiron
visa garantir a permanência de uma ordem igualitária em que as
forças opostas se equilibram reciprocamente e de tal maneira
que, se uma domina um momento, ela será por sua vez
dominada; se uma avança e se estende além de seus limites, ela
recuará na mesma proporção em que tinha avançado para ceder
o lugar ao seu contrário. O ápeiro não representa, como o faria
qualquer outro elemento, uma realidade particular, [...] mas o
fundo comum a todas as realidades [...] o que é também ar,
fogo, terra e água sem ser nenhum deles, o que os compreende
todos e os une uns aos outros, sem se identificar a nenhum.
(VERNANT, 1990, p. 279)

Retomando as mudanças que a constituição de Teseu provocou na Ática
(ENGELS, 1884/1994, p. 121-122), Vernant (1990) aponta que como desdobramento
através de seus sucessores que “De Sólon a Clístenes, constata-se que os conflitos que
dividem a cidade exprimem-se em outros termos. Não modificaram apenas;
deslocaram-se: o centro de gravidade dos debates não é mais o mesmo” (VERNANT,
1990, p. 286). A partir de Clístenes , “uma profunda transformação do espaço cívico,
colocam em jogo também outras categorias: a organização do tempo, os sistemas de
numeração” (VERNANT, 1990, p. 287).
Passa-se do domínio econômico ao das instituições cívicas, a
questão das dívidas e da terra, no primeiro plano em Sólon,
ecplipsando-se diante de um outro problema: como criar um
sistema institucional permitindo unificar os grupos humanos

66
ainda separados por estatutos sociais, familiares, territoriais,
religiosos diferentes; como separar os indivíduos das antigas
solidariedades, de suas dependências tradicionais, para
constituí-los em uma cidade homogênea, feita de cidadãos
semelhantes e iguais, tendo os mesmos direitos de participar na
gestão dos negócios públicos. (VERNANT, 1990, p. 286)

O centro da cidade passou a ser demarcado pelo local onde ocorriam as reuniões
para debater o que era de interesse coletivo. A Héstia, assim como a lareira que ocupa o
lugar central dos espaços domésticos, estava em lugar amplo, aberto e visível a todos.
O centro traduz no espaço os aspectos de homogeneidade e de
igualdade, não mais os de diferenciação e de hierarquia.
Acrescentemos que por seu contato com as realidades políticas
que ele agora tem o encargo de exprimir, o símbolo do centro
desprende-se das representações religiosas às quais estava antex
associado. (VERNANT, 1990, p.289)

O tempo passou a ser regulado pela divisão da alternância do poder entre as
tribos que habitavam o território, em ciclos que se renovavam.
À elaboração de um espaço abastrato, ligado à organização
política, corresponde a criação de um tempo cívico, construído
segundo as mesmas exigências. Tem-se o direito de atribuir a
Clístenes o calendário pritânico que ao longo da história
ateniense opor-se-á ao calendário religioso. Que esse calendário
tenha estabelecido um ano de 360 dias (dez pritanias de 36 dias)
ou de 366 dias (seis pritanias de 37 dias, quatro pritanias de 36),
ele se modela sempre em função das dez tribos territoriais que
devem se suceder na administração da cidade. (VERNANT,
1990, p. 290)

A divisão do trabalho, o direito a terra, a alternância no poder, a transparência no
exercício da função pública, o compartilhamento da responsabilidade com o que é de
interesse comum, são ancoragens (MOSCOVICI, 1978; 2003) da “justiça de caráter
divino, uma espécie de ordálio, cujo depositário é o rei, o eupátrida, que decide em
nome dos deuses.” (BRANDÃO, 1986, p. 152) e que a partir de Sólon18 será exercido
18

Sólon foi “O grande legislador de Atenas (...) que recebeu (594-593 a.C.) de seus concidadãos a missão
de reformar a legislação vigente.” (GIORDANI, 2012, p. 143). Seu governo foi precedido pelo o que
Giordani (2012) assinala como “decadência da realeza” (ibd.) e pontua que “um fato importante a
assinalar é a publicação do código de leis por Drácon em 621 a. C.” (ibd.) que visava combater a justiça
feita pelas próprias mãos, o homicídio. Quanto ao governo de Sólon, Giordani (2012) conta que “Duas
ideias caracterizam a atuação do legislador: liberação da propriedade imobiliária, possibilitando o
aumento do número de proprietários e libertação do indivíduo, impedindo a escravização do devedor
insolvente.” (ibd.). Quanto ao surgimento da cidade de Atenas, que Engels (1884/1984) problematiza o
“ponto ao qual não chegou qualquer dos povos indígenas da América: a simples confederação de tribos
vizinhas foi superada pela fusão de todas em um único povo.” (ENGELS, 1884/1994, p. 121). Giordani
(2012) registra apenas que “Durante muito tempo, Atenas foi governada por reis, que, entretanto, foram
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pelo povo que reside nos demos, será um kratos do povo, um poder popular, uma
democracia.
Entretanto, o que se constituirá como objetivação (MOSCOVICI, 1978; 2003)
será o que “Não foi apenas Hesíodo que se queixou dos "reis comedores de presentes",
que não raro julgavam em seu próprio proveito. Sólon tentou romper, substituindo a
têmis pela díke, "dique", isto é, pela justiça dos homens, baseada em leis escritas.”
(BRANDÃO, 1986, p. 152).
As relações comerciais que se estabeleceram a partir do Estado engendraram o
sistema monetário e
Por isso, o poder do dinheiro nas mãos da nobreza, poder
incessantemente aumentado, criou um novo direito
consuetudinário de garantia do credor contra o devedor e de
apoio à exploração dos pequenos agricultores pelos possuidores
do dinheiro. (...) A venda dos filhos pelo pai foi, pois, o
primeiro fruto do direito paterno e da monogamia. E, se ainda
assim, o vampiro não se saciasse, podia vender como escravo
seu próprio devedor. (ENGELS, 1884/1994, p. 123)

Sob o governo de Sólon a Ática presencia o que Engels (1984) designa
revolução da supressão das dívidas e da escravidão por dívida, entretanto verá o poder
se exercer através da propriedade privada em uma sociedade dividida em classes
(ENGELS, 1884/1994, p. 128).
Essa breve explanação se dá para assinalar o período de transição do governo
aristocrático das gens para o governo democrático do Estado na Atenas arcaica, período
marcado pelos governos democráticos de Teseu, Sólon e Clístenes que sofreram os
tensionamentos de uma classe aristocrática que por vezes lançou na cena política
ateniense governantes tirânicos, como os filhos de Pisístrato19.
obrigados a abdicar progressivamente de suas prerrogativas diante do poder crescente da aristocracia”
(GIORDANI, 2012, p. 143)
19

Em explicação sobre a origem do termo tirano, atribuído a Édipo na tragédia escrita por Sófocles,
Brandão (1986) conta que “Os séculos VII e VI a.C. na Grécia são dominados pelos tiranos: Pisístrato, em
Atenas; Cípselo, em Corinto; (...)” (BRANDÃO, 1986, p. 152) e que o exercício do poder pelos
governantes impulsionou a agricultura, a construção de obras públicas e “incentivou a formação musical
e atlética do povo grego” (ibd.), mas foi em razão do não reconhecimento da finalidade do exercício do
poder para governar em favor do interesse público que o termo tirano “acabou por tornar-se "tirano",
um verdadeiro déspota esclarecido!” (ibd.). Giordani (2012) explica que “Tirano – era o cidadão (em
geral pertencente à nobreza) que, com o apoio das massas, apoderava-se ilegalmente do poder detido
então pela aristocracia” e que Pisístrato era “louvado por Aristóteles por sua moderação, filantropia,
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1.2.2 – Ordenamento jurídico
Ao conceber a LEI como parte da essência do Estado,
verificamos que a norma jurídica não trata das coisas como são,
mas como deveriam ser, toda vez que estiverem presentes dois
pressupostos: I) a não adoção natural de determinado
comportamento; e II) a necessidade de que este comportamento
seja exigido, para o bem-estar de toda a coletividade.
(ARAUJO, 2018, p. 15).

O campo do Direito, pelo o que se observa pela Teoria Geral do Direito
apresentada por Carvalho, A. (2009), constitui campo com profícuo em produção
acadêmica acerca do Direito como Ciência, como campo semântico do qual o texto da
norma jurídico é base material, como filosofia, entre outras funções a que se destina o
Direito que nesse estudo seria tarefa árdua realizar um recorte teórico que pudesse
conter os elementos fundamentais do Direito.
Para o objetivo do presente estudo, compreender elementos representacionais
sobre educação para o trânsito impregnados nas normas jurídicas, considera-se
indispensável – além do que já foi até agora apresentado quanto a origem da lei, sua
relação com o Estado, sua finalidade como instituição e fenômeno psicossocial –
compreender regras gerais da dinâmica da Lei, como forma de comunicação do Estado.
No sentido de reconhecer a amplitude do campo que se pretende obervar, alertanos Carvalho, A. (2009) que
O direito é composto por um número finito, mas indeterminado,
de normas jurídicas. Não somos capazes de contar quanto
enunciados, proposições ou normas existem no sistema, mas
temos a certeza de que todas elas se inter-relacionam.”
(CARVALHO, A., 2009, p. 463)

Carvalho, A. (2009) explica que existe uma hierarquia entre as normas,
representada por uma pirâmide, e teorizada por Hans Kelsen (apud CARVALHO, A.,
doçura e amor ao povo” (GIORDANI, 2012, p. 144). A mesma perspectiva de Aristóteles a respeito de
Pisístrato é apresentada por Brandão (1986), ao assinalar que “Pisístrato procurou manter as leis de
Sólon e reinou a paz na Acrópole, pelo menos nos últimos dezenove anos de seu governo. "Governou, diz
Aristóteles, com moderação e mais como bom cidadão do que como tirano". Foi quando da substituição
de Psístrato “pelos filhos, Hiparco e Hípias, a tirania, no entanto, não durou muito em Atenas. Mas
quando, em 510 a.C, a mesma foi derrubada, o povo ateniense já estava bastante amadurecido para
tomar o governo em suas mãos. Ia começar realmente a democracia com Clístenes” (BRANDÃO, 1986, p.
152)
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2009, p. 464) que estabelece como topo da pirâmide a norma jurídica que serve de
fundamento para as demais normas, e a base como “ponto que mais se aproxima das
condutas juridicamente reguladas.” (ibd.)
Considerando-se as repartições de poderes, podemos também
estabelecer a mesma relação: as normas produzidas pelo Poder
Constituinte no ápice (ex: poder originário: Constituição e
poder derivado: Emendas), logo abaixo as emanadas pelo Poder
Legislativo (ex: leis, decretos legislativos, resoluções), seguidas
por aquelas instituídas, pelo Executivo (ex: atos
administrativos, portarias, regulamentos), mais abaixo, as
proferidas pelo Judiciário e na base, as constituídas pelo Poder
Privado (ex: contratos, atos declaratórios unilaterais de
vontade,) (CARVALHO, A. 2009, p. 465-466)

A representação da hierarquia das normas jurídicas é registrado por Carvalho, A.
(2009) da seguinte forma:
Ilustração 6 – Hierarquia das normas jurídicas

Fonte: (CARVALHO, A., 2009, p. 465)

Na Teoria Geral do Direito apresentada por Carvalho, A. (2009) há um
complexo modo de classificação de normas jurídicas. No âmbito do sistema jurídico
positivo, Carvalho, A. (2009) apresenta quatro subsistema de classificação da norma
jurídica (S1 – plano dos enunciados prescritivos; S2 – planos das proposições isoladas;
S3 – plano das normas jurídicas em sentido estrito; S4 – plano da sistematização das
normas) e destaca que
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(...) Os tipos normativos não vêm determinados no direito
positivo, não é o legislador quem atribui às normas o nome de
‘primárias’ e ‘secundárias’, ‘de estrutura’ e ‘de
comportamento’, ‘punitivas’ e ‘não-punitivas’, muito menos
delimita quais delas pertencerão a este tipo. (CARVALHO, A.,
p. 254)

Conforme a explicação de Carvalho, A. (2009) sobre norma jurídica na Ciência
do Direito, podemos tomar como definição para esse estudo a acepção de que
O termo “norma jurídica” pode ser utilizado (em acepção
ampla) para designar unidades de qualquer um destes planos,
mas em cada um deles diferem-se os elementos e
consequentemente, numa operação classificatória, a extensão da
classe gênero. Se o jurista se assenta nos planos S1 e S2, não
classifica normas jurídicas em sentido estrito, mas sim
enunciados e proposições isoladas. A confusão se instaura
quando, por falta de uma definição precisa, não sabemos ao
certo identificar em qual dos palnos se opera a classificação.
Por isso é sempre importante que fique claro o plano
hermenêutico em que estamos trabalhando. (CARVALHO, A.
p., 257)

Carvalho, A. (2009) assinala, com base em Kelsen e Bobbio (apud Carvalho, A.,
2009, p. 234-235) que as normas jurídicas podem ser compreendidas em função da
consequência que produzem em razão do direito a uma ordem coativa que o Estado
possui, “possibilidade de aplicação pela força estatal” (id., p. 235) e desenvolve o
entendimento dos juristas acerca da principal diferença entre as normas nessa
classificação: a aplicação da sanção.
Os conceitos trabalhados por Carvalho, A. (2009) sobre norma jurídica e sanção
estão relativizados em sentidos amplos e estritos, sendo para esse estudo importante o
que se define por norma jurídica, como a que se tem por consequência a aplicação de
sanção, conceituado como “castigo imposto em detrimento ao não-cumprimento de um
dever jurídico” (CARVALHO, A., 2009, p. 242).
As normas jurídicas sobre educação para o trânsito estudadas no presente
trabalho estão conectadas a um complexo de normas jurídicas do Código de Trânsito
Brasileiro que, de maneira geral, podem ser compreendidos conforme a explicação de
Carvalho, A. (2009) como sendo do tipo de “enunciados prescritivos” (CARVALHO,
2009, p. 257-259) que “regulam normas de comportamento” – ou conduta – e “de
estrutura” – ou organização (Ibd., p. 265-267).
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Ao disciplinar sobre educação para o trânsito, o conjunto de normas jurídicas
estudadas no presente trabalho ao mesmo tempo em que regulam normas de
comportamento ou conduta dos usuários da via pública, criam estruturas e formas de
organização para execução das atividades educativas.

1.2.2.1 – O texto como política
A prescritividade da norma jurídica é uma dimensão do texto discutida por
Carvalho (2010), na perspectiva da semiótica do direito, utilizando três ângulos de
análise da norma jurídica, como 1) campo dos significados, que transmite um 2) plano
de significação – a partir da cultura em que está inserida e destinada ao campo social em
que é produzida – tendo como 3) suporte físico o texto escrito.
A análise feita por Carvalho (2010) sobre a linguagem no Direito com “função
pragmática de regular condutas” (id, p. 300) destina-se a compreender o preâmbulo da
Constituição Federal e seu vetor semântico. Carvalho (2010) destaca que “O dever-ser,
frequentemente, comparece disfarçado na forma apofântica, como se o legislador
estivesse singelamente descrevendo situações da vida social ou eventos da natureza, a
ela relacionados” (CARVALHO, 2010, p. 300) e utiliza exemplos que demonstram o
uso de modalizadores submetidos à analise lógico-semântica por ele desenvolvida.
Dentre os exemplos utilizados por Carvalho (2010) acerca da prescritividade
contida no preâmbulo da norma jurídica está o da Constituição Federal, que o autor
afirma já ter sido objeto de discussão no Superior Tribunal Federal com entendimento
de que o enunciado preambular tem conteúdo político, sem relevância jurídica. A
argumentação de Carvalho (2010) está no sentido contrário, apoiado no entendimento
da “ministra Cármen Lúcia, na qualidade de Relatora da ADIN n. 2.649-6/DF,
reconheceu a relevância e o caráter prescritivo do preâmbulo da Constituição,
registrando que nele estão explícitos os valores que dominam a obra constitucional de
1988.” (CARVALHO, 2010, p. 302).
Nesse sentido, Carvalho (2010) apresenta o entendimento positivado na A Lei
Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que estabelece as normas para a
consolidação de atos normativos, não apenas padronizando a elaboração e redação das
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normas jurídicas, mas exigindo que o Estado se manifeste adequadamente para que se
estabeleça uma comunicação com os governados.
Carvalho (2010) destaca que “O tom prescritivo, todavia, está igualmente
presente nas três figuras, porquanto quem legisla não está credenciado a manifestar-se
de outra maneira que não seja a ordenadora de condutas.” (CARVALHO, 2010, p.
305) e abaixo segue o trecho da referida norma com as partes que toda norma jurídica
deve conter.
I – parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo,
o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das
disposições normativas;
II – parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo
substantivo relacionadas com a matéria regulada;
III – parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas
necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às
disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a
cláusula de revogação, quando couber.
(BRASIL, Lei Complementar 95/1998, artigo 3º)

1.2.3 – Abordagem do Ciclo de Políticas
Em artigo de revisão dos estudos do sociólogo inglês Stephen Ball, Mainardes
(2006) discute sobre o ciclo de políticas “que vem sendo utilizada em diferentes países
como um referencial para analisar a trajetória de políticas sociais e educacionais.”
(MAINARDES, 2006, p. 48). O autor assinala que a abordagem do “ciclo de políticas”
de Stephen Ball e Richard Bowe (apud MAINARDES, 2006, p. 48) tem como
característica o dinamismo, enfatizando processos micropolíticos na articulação com
ação dos profissionais e processos macro na análise de políticas educacionais.
Inicialmente Ball & Bowe (1992, apud Mainardes, 2006, p. 49) caracterizaram o
processo político como um ciclo contínuo constituído por três arenas: política proposta,
política de fato e política em uso. A primeira concernente à política a ser implementada,
a segunda relativa ao texto legislativo e a terceira diz respeito aos discursos e práticas
institucionais e sociais.
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Essa abordagem logo foi superada pelos teóricos pela rigidez observada na
linguagem utilizada para descrever o ciclo e por constatarem que “há uma variedade de
intenções e disputas que influenciam o processo político” (MAINARDES, 2006, p. 49)
que extrapolam o enquadre inicial dado pela abordagem. Mainardes (2006) elabora
crítica apontando que no livro Reforming education and changing schools (BOWE &
BALL, 1992 apud MAINARDES, 2006, p. 49) os autores consideram que as fases de
formulação e implementação da política pressupõem embates e disputas, não estando os
profissionais totalmente excluídos desses processos. Mainardes (2006, p. 50) destaca
que os estilos de textos são reveladores dos contextos particulares em que foram
elaborados, sendo em razão disso convidativos ou não a formulação e execução da
política.
O foco da análise de política, conforme aponta Mainardes (2006), deve incidir
sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa dos profissionais
que atuam na prática e “isso envolve identificar processos de resistência, acomodações,
subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de
conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas.” (MAINARDES, 2006, p.
50).
Em substituição ao modelo linear e rígido – das arenas de política proposta,
política de fato e política em uso – Ball & Bowe (apud MAINARDES, 2006, p. 50)
propuseram um ciclo que não se constitui por etapas lineares, mas por arenas ou
contextos em que se dão embates e disputas próprias daquele campo que envolve grupos
que defendem interesses. Nesse sentido, definem-se os contextos de influência, da
produção de texto e da prática.
O contexto da influência é onde normalmente se iniciam as políticas e os
discursos começam a ser construídos e onde se dão as disputas para “influenciar a
definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado”
(MAINARDES, 2006, p. 51). Nesse contexto estão presentes as redes sociais, os
partidos políticos, o processo legislativo.20

20

As normas jurídicas de educação para o trânsito, como veremos adiante, são produzidas em Câmaras
Temáticas (C.T’s), compostas por especialistas em temas específicos tratados pelas C.T’s, que
assessoram o Conselho Nacional de Trânsito – instância normativa do Sistema Nacional de Trânsito.
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Mainardes (2006) assinala que há uma relação não evidente ou simples de
simbiose entre o contexto de influência e o contexto da produção de texto, e que os
textos políticos têm caráter geral, expressando uma linguagem dirigida ao publico geral,
sem apresentar os interesses mais estreitos e as ideologias dogmáticas que o
produziram. Mainardes (2006) destaca que essas representações podem tomar várias
formas como comentários formais ou informais sobre os textos, e que eles “não são
necessariamente internamente coerentes e claros, e podem também ser contraditórios”
(MAINARDES, 2006, p. 52). O autor (ibd.) considera que “os textos políticos são o
resultado de disputas e acordos” de grupos de interesses que na sociedade procuram
“controlar as representações da política” (BOWE et al., 1992 apud MAINARDES,
2006, p. 52).
A análise dos textos normativos sobre educação para o trânsito se dará
considerando que ali estão expressas as diferentes vozes de um processo de construção
de uma política educacional, sendo o contexto da produção do texto reveladora do
processo de formulação de uma política que dialoga com a prática profissional.
Num artigo subsequente, Ball (1993a) explicitou mais
claramente a distinção entre “política como texto” e “política
como discurso”. A conceituação de política como texto baseiase na teoria literária que entende as políticas como
representações que são codificadas de maneiras complexas. Os
textos das políticas terão uma pluralidade de leituras em razão
da pluralidade de leitores. Os textos são produtos de múltiplas
influências e agendas e sua formulação envolve intenções e
negociação dentro do Estado e dentro do processo de
formulação da política. (MAINARDES, 2006, p. 53)

As discussões feitas por Carvalho (2010) quanto à prescritividade das normas
jurídicas e de Mainardes (2006) sobre a política como texto, evidenciam que, na
condição de texto ou de linguagem, estudada no campo da semiótica, ou na abordagem
de ciclo de políticas, a norma jurídica é compreendida como fenômeno psicossocial e,
nesse sentido, pode ser considerada “universo de opinião” (MOSCOVICI, 1978, p. 67),
portanto, passível de análise à luz da Teoria das Representações Sociais.
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2
ESFERA PRIVADA, ESPAÇO PÚBLICO E SUJEITO:
A MOBILIDADE HUMANA COMO PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO

Ao propor-se a discutir a relação entre educação e trânsito, o presente estudo se
coloca no campo do desafio de superação da definição técnico-jurídica do que é trânsito
apresentada pelo Código de Trânsito Brasileiro como um fenômeno mecânico e que,
apesar da importância do delineamento conceitual para o regramento das práticas
sociais, impõe-se como obstáculo para a compreensão da dimensão humana presente no
fenômeno trânsito.
A utilização do termo mobilidade humana confere a esse estudo o
posicionamento no campo de “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) que
dialogam com a “mobilidade humana do ponto de vista das migrações populacionais.”
(FURTADO In CFP, 2010, p. 27), “no seu aspecto social e implicações subjetivas.”
(MORETZSOHN, In CFP p. 65) e com “a diversidade de usos (e abusos) do espaço
público e os modos de subjetivação” (MACEDO, 204).
Destaca-se como documento orientador para a noção do termo mobilidade
humana as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas (os) em Políticas Públicas
de Mobilidade Humana e Trânsito que assinala que, “dada a riqueza de saberes e de
experiências que a Psicologia pode reunir, sua participação no campo de mobilidade
humana e trânsito é vasta, e o espaço ainda não foi realmente reconhecido e ocupado
pela Psicologia (...)” (CREPOP, 2018, p. 18-19)
No sentido de trazer os contornos da mobilidade humana para o fenômeno
trânsito a ser estudado a partir de normas jurídicas, convém considerar as discussões
apresentadas por Justo (2012) acerca das políticas de mobilidade e as experiências de
tempo-espaço que destacam que
A locomoção é uma importante conquista da ontogenia, e o foi
também na filogenia quando nossos ancestrais conseguiram
assumir a postura bípede e, com ela, adquirir maior
desenvoltura na locomoção e na manipulação do meio,
liberando os membros superiores para a labuta pela
sobrevivência. (JUSTO, 2012, p. 16)
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Em um paralelo às observações realizadas por Freud (1920 apud JUSTO, p. 17)
quanto a “experiência fundamental para o homem: a de ir e voltar, abandonar e
reconquistar, perder e reaver. É essa experiência que a criança realiza e elabora
quando se exercita na locomoção.” (ibd.), Justo (ibd., p.17-18)

(...) O chamado processo primário, descrito por Freud (1900)
como a tendência psicológica inicial de buscar prontamente a
satisfação das necessidades, tal como se observa no bebê, aos
poucos vai sendo substituído pelo processo secundário,
mediante o qual é possível aguardar ou retardar a realização do
desejo. O processo secundário introduz a noção de tempo no
aparelho psíquico, tornando possível a exploração de
alternativas melhores para a realização do desejo, vale dizer,
tornando possível a exploração de outras espacialidades mais
distantes, explorar outras possibilidades, além daquelas que
estão próximas. (JUSTO, 2012, p. 20-21)

Justo (2012) leva-nos a considerar que a dimensão humana consiste no “ser
trajetivo, conforme enfatiza Virilio (1993, p. 107) ao argumentar que a característica
do homem não é a objetividade, nem a subjetividade, mas sim a trajetividade”. (JUSTO,
2012, p. 19-20) e chama a atenção para o fato de que
A essência do deslocamento, da viagem, da mobilidade,
portanto, está no domínio do tempo e do espaço, ou seja, está no
manejo das condições sociais e psicológicas que assegure, por
um lado, a autonomia sobre o momento da ação e, por outro, a
autonomia sobre o lugar onde será realizada.” (JUSTO, 2012, p.
21)

A esse manejo da relação tempo e espaço, ou tempo-espaço na sua inter-relação,
somam-se as discussões sobre relação público-privado feitas por Sennet (1999) e
Jovchelovitch (2000), para então discutirmos elementos representacionais presentes em
normas jurídicas sobre educação para o trânsito, compreendendo o trânsito como um
fenômeno psicossocial e as normas jurídicas como um “importante fato social”
(MOSCOVICI, 1978, p. 20) tal como a psicanálise o foi para os estudos de Moscovici
(1978; 2003).
A ruptura da relação espaço-tempo e os tensionamentos que se processam na
relação público-privado estão presentes nos movimentos de trajetividade (VIRILIO
apud JUSTO, 2012, p. 19) e que serão contados na peça de Sófocles (2005) pelo
autoexílio de Édipo.
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2.1 Assassinato na disputa por espaço de passagem e corrida de carros:
expressões de poder nas sociedades arcaicas
O registro mais antigo de um assassinato em razão da disputa por espaço de
passagem pode ser encontrado no conto Rei Édipo (SÓFOCLES, 2005).
Conforme artigo de Bianchi (2007), o conto de Sófocles gera como resultado de
pesquisa à base de dados Psycinfo, entre 1910 e março de 2005, 1266 trabalhos
catalogados. Partiremos apenas do artigo de Bianchi (2007) para iniciarmos as
discussões sobre trânsito e cidade.
Bianchi (2007) utiliza um trecho da tragédia grega “Édipo Rei” escrita por
Sófocles cerca de 420 a.C., contada por Merino (2005 apud BIANCHI, 2007), como
epígrafe de seu artigo sobre a interseção entre psicanálise e trânsito para fazer uma
discussão sobre comportamentos de risco de motoristas e suas relações com a busca por
poder, superação do outro e demonstração de coragem.
Un día cruzando la zona de Foquida, cerca de un punto donde el
camino se dividía en tres ramales, se encontró en una estrecha
vía con un carro y su séquito. Era Layo, que iba hacia Delfos a
preguntar qué fin había tenido su hijo, pues le martirizaba la
duda de si había muerto o no. En esta encrucijada, se produjo un
altercado, ya que el extranjero no quiso ceder al carro. Edipo,
enfrentándose a los viajeros, mató a Layo y sus acompañantes,
excepto a uno que logró escapar.
(MERINO, 2005 apud BIANCHI, 2007).

Bianchi destaca a dimensão mitológica da tragédia grega para dar conta das
questões da humanidade, considerando que o “conflito de trânsito seja a parte real do
mito” (BIANCHI, 2007, p. 102). O propósito da epígrafe utilizada por Bianchi é
produzir uma aproximação entre o trânsito, por ser uma disputa por espaço cuja cena é
um trajeto de circulação, e a psicanálise, pelo conto ter sido utilizado por Freud para
constituir uma das problemáticas fundamentais da teoria psicanalítica – a elaboração
sobre o complexo Edipiano.
O paralelo estabelecido por Bianchi (2007) merece atenção, no sentido de que
procuramos por elementos que sinalizem que o evento narrado por Sófocles pode ser
compreendido como um “conflito de trânsito”. É fato que a narrativa descreve uma
disputa no cenário de um trajeto de circulação que culmina em assassinato, entretanto
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não parece possível assegurar que disputas como essa fossem compreendidas à época
pelo o que hoje concebemos por conflitos de trânsito. Pode parecer um paradoxo que as
disputas em trajetos de circulação possam ser mais antigas que o trânsito, e por isso
importa estabelecermos conceitos acerca do que é trânsito e de quais fundamentos em
que ele se alicerça.
A tradução do conto de Sófocles feita por J. B. Mello e Souza (SOFOCLES,
2005) apresenta a narrativa de Édipo em detalhes sobre momento em que ocorreu o
assassinato.
Seguia eu minha rota, quando cheguei àquela tríplice
encruzilhada; ali, surgem-me pela frente, em sentido contrário,
um arauto, e logo após, um carro tirado por uma parelha de
cavalos, e nele um homem tal como me descreveste. O cocheiro
e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada.
Furioso, eu ataquei o cocheiro; nesse momento passava o carro
a meu lado, e o viajante chicoteou-me na cara com o seu duplo
rebenque. Ah! mas ele pagou caro essa afronta; ergui o bordão
com que viajava, e bati-lhe, com esta mão; ele caiu, à primeira
pancada, no fundo do carro. Atacado, matei os outros.

(SOFOCLES, 2005, p. 57-58)
Importante considerar que há registros mais antigos que a tragédia de Sófocles
que sugerem que as características da estruturação da personalidade, conforme apontada
por Bianchi - “mostrar-se o mais forte, ou o mais corajoso ou o mais veloz” (p. 105) –
sejam objeto de demonstração através de disputas através do uso de carros. A Ilíada,
atribuída a Homero, conta uma disputa de carros entre Antíloco e Menelau em que o
objetivo era vencer para demonstrar-se o mais veloz e, portanto, o mais forte e corajoso.
Foucault (2005) descreve essa disputa ao analisar a dimensão do poder e do
saber na pesquisa pela verdade enquanto práticas judiciárias gregas presentes também
na tragédia de Édipo.
O primeiro testemunho que temos da pesquisa da verdade no
procedimento judiciário grego remonta à Ilíada. Trata-se da
história da contestação entre Antíloco e Menelau durante os
jogos que se realizaram na ocasião da morte de Pátroclo. Entre
esses jogos houve uma corrida de carros, que, como de
costume, se desenrolava em um circuito com ida e volta,
passando por um marco que era preciso contornar o mais
próximo possível. (FOUCAULT, 2005, p. 31-32)

Foucault (2005) demonstra que tanto na Ilíada quanto na tragédia de Édipo a
prática da prova da verdade é arcaica, típica da Grécia Antiga, estabelecida “não por
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uma constatação, uma testemunha, um inquérito ou uma inquisição, mas por um jogo
de prova. A prova é característica da sociedade grega arcaica. Vamos também
reencontrá-la na Alta Idade Média.” (FOUCAULT, 2005, p. 33)
A discussão proposta por Foucault (2005) com a análise dos contos de Homero e
Sófocles tem como base o pensamento nietzschiano do que o próprio Foucault passou a
chamar de política da verdade, o que significa dizer que não há conhecimento que seja
universal, que conhecimento é resultado histórico. “O conhecimento é um efeito ou um
acontecimento que pode ser colocado sob o signo do conhecer.” (FOUCAULT, 2005, p.
24) e sua produção está em certa medida limitada às condições da natureza humana, do
corpo humano e da própria estrutura do conhecimento.
O resumo do curso de Foucault (1999, p. 11-16) sobre “A vontade de saber
(1970-1971)” traz importante discussão sobre práticas discursivas, que dão suporte a
noção de política da verdade, e que estão ligadas a conjuntos complexos de formas de
produção de conhecimento, relações sociais, ajustamento de conceitos, a outras práticas
discursivas, e ainda a resultados e funções que as determinam. Nesse sentido “As
práticas discursivas não são pura e simplesmente modos de fabricação de discursos”
(FOUCAULT, 1999, p. 12), as práticas discursivas são produzidas por ações
enunciativas que podem ocorrer concomitantemente e constituem todo um contexto, e
não apenas atos enunciativos unitários, sequenciais e lineares.
Essa reflexão sobre a política da verdade, sobre práticas discursivas
(FOUCAULT, 1999), ajuda-nos a observar as semelhanças entre a produção da verdade
judiciária na disputa entre Antíloco e Menelau e na investigação sobre o assassinato de
Laio. Deve ganhar relevo nessa exposição do discurso sobre a produção da verdade as
condições sociais, econômicas, políticas,
em que se formam os sujeitos de conhecimento e, por
conseguinte, as relações de verdade. Só pode haver certos tipos
de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos
domínios de saber a partir de condições políticas que são o solo
em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as relações
com a verdade. (FOUCAULT, 2005, p. 27)

Essa estratégia de transposição das narrativas das obras para o presente estudo
encontra sentido na afirmação de Foucault (2005) sobre o caráter parcial, oblíquo do
conhecimento, sendo o interesse em conhecer colocado radicalmente antes do que se
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pretende conhecer (FOUCAULT, 1999, p.15), e que, dado o caráter perspectivo do
conhecimento que deriva não da natureza humana, mas sempre do caráter polêmico e
estratégico do conhecimento, “Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber
o que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar, não
dos filósofos mas dos políticos, devemos compreender quais são as relações de luta e de
poder.” (FOUCAULT, 2005, p. 23)
Em outras palavras, o recorte que se pretende fazer do poema e do conto para a
discussão sobre trânsito e cidade demanda o cuidado em considerar que a transposição
das narrativas seja capaz de mencionar aspectos psicossociais imbricados na trama
política das obras e que sejam relevantes para auxiliar a identificação do contexto em
que são produzidos os textos jurídicos que constituem o corpus de análise do presente
estudo.

2.2 A produção da verdade jurídica nas sociedades arcaicas
A partir da reflexão metodológica sobre como se formam os domínios de saber a
partir de práticas sociais, Foucault (2005) realiza uma série de conferências em que formula
hipóteses sob o título “A Verdade e as Formas Jurídicas”. Foucault (2005) realiza reflexões
eminentemente históricas orientadas para a crítica ao que ele chama de
marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que maneira
as condições econômicas de existência podem encontrar na
consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Parece-me
que essa forma de análise, tradicional no marxismo
universitário da França e da Europa, apresenta um defeito muito
grave: o de supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de
conhecimento, as próprias formas do conhecimento são de certo
modo dados prévia e definitivamente, e que as condições
econômicas, sociais e políticas da existência não fazem mais do
que depositar-se ou imprimir-se neste sujeito definitivamente
dado. (FOUCAULT, 2005, p. 8)

A análise da história dos domínios do saber em relação com as práticas sociais
realizada por Foucault (2005) está organizada em três eixos, I) que exclui a
preeminência de um sujeito de conhecimento dado definitivamente; II) metodológico,
chamado de análise dos discursos, considerado como uma tendência a tratar o discurso
como um conjunto de fatos linguísticos ligados entre si por regras sintáticas de
construção, sendo o próprio discurso um conjunto regular de fatos linguísticos em
determinado nível, e polêmicos e estratégicos em outro; III) consiste em uma
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reelaboração da teoria do sujeito, o ponto de convergência dos dois primeiros eixos e
onde se concentra a obra “A Verdade e as Formas Jurídicas” (FOUCAULT, 2005).
A análise do corpus da presente pesquisa, com base na prescritividade
constitutiva dos textos jurídicos apresentada por em Carvalho (2010), encontra respaldo
nas considerações realizadas por Foucault (2005) quanto à dimensão simbólica do
sujeito na relação com o objeto do conhecimento, no sentido do que assinala quanto a
Há dois ou três séculos, a filosofia ocidental postulava, explícita
ou implicitamente, o sujeito como fundamento, como núcleo
central de todo conhecimento, como aquilo em que e a partir de
que a liberdade se revelava e a verdade podia explodir. Ora,
parece-me que a psicanálise pôs em questão, de maneira
enfática, essa posição absoluta do sujeito. Mas se a psicanálise o
fez, em compensação, no domínio do que poderíamos chamar
teoria do conhecimento, ou no da epistemologia, ou no da
história das ciências ou ainda no da história das idéias, pareceme que a teoria do sujeito permaneceu ainda muito filosófica,
muito cartesiana e kantiana, pois ao nível de generalidade em
que me situo, não faço, por enquanto, diferença entre as
concepções cartesiana e kantiana. (FOUCAULT, 2005, p. 10)

No âmbito da teorização do sujeito do conhecimento, através das práticas
sociais, que Foucault (2005) discute a emergência de novas formas de subjetividade,
destacando as práticas judiciárias como instrumentos da sociedade grega arcaica nesse
processo de produção da verdade que estabelece e regula direitos e deveres
intersubjetivos.
A hipótese que gostaria de propor é que, no fundo, há duas
histórias da verdade. A primeira é uma espécie de história
interna da verdade, a história de uma verdade que se corrige a
partir de seus próprios princípios de regulação: é a história da
verdade tal como se faz na ou a partir da história das ciências.
Por outro lado, parece-me que existem, na sociedade, ou pelo
menos, em nossas sociedades, vários outros lugares onde a
verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são
definidas - regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas
formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos tipos
de saber - e por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma
história externa, exterior, da verdade. As práticas judiciárias - a
maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os danos e as
responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se
concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser
julgados em função dos erros que haviam cometido, a maneira
como se impôs a determinados indivíduos a reparação de
algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas regras
ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas
também modificadas sem cessar através da história - me
parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu
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tipos de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte,
relações entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas.
Eis aí a visão geral do tema que pretendo desenvolver: as
formas jurídicas e, por conseguinte, sua evolução no campo do
direito penal como lugar de origem de um determinado número
de formas de verdade. (FOUCAULT, 2005, p. 11-12)

Para realizar essa aproximação entre a análise da educação para o trânsito em
marcos regulatórios do Sistema Nacional de Trânsito e as práticas sociais de produção
da verdade jurídica na sociedade arcaica, utilizaremos as discussões feitas por Foucault
(2005) sobre as obras Ilíada (2015) e Rei Édipo (2005).

2.2.1 A produção da verdade jurídica na Ilíada
A prática da prova da verdade jurídica na disputa entre Antíloco e Menelau
(HOMERO, 2015) segue um jogo de prova lançada de um oponente ao outro, colocando
sob juramento a Zeus a palavra acerca da verdade. O poder reside na relação entre a
palavra humana e a deidade. É a palavra de Antíloco que, sob juramento a Zeus, é posta
à prova da verdade. Está em jogo a relação entre Antíloco e Zeus, que se realiza pela
palavra proferida acerca do que realmente ocorreu.
Há somente contestação entre os adversários Menelau e
Antíloco. Esta se desenvolve da seguinte maneira: depois da
acusação de Menelau - "tu cometeste uma irregularidade" e da
defesa de Antíloco - "eu não cometi irregularidade" Menelau
lança um desafio: "Põe tua mão direita na testa do teu cavalo;
segura com a mão esquerda teu chicote e jura diante de Zeus
que não cometeste irregularidade". Nesse momento, Antíloco,
diante deste desafio que é uma prova (épreuve), renuncia à
prova, renuncia a jurar e reconhece assim que cometeu
irregularidade. (FOUCAULT, 2005, p. 32)

Campos (2015 In HOMERO, p. 3, Introdução) apresenta como introdução ao
prêmios em honra de Pátroclo algumas considerações que, sem o intuito de fazer um
estudo sobre a poesia de Homero, ao discorrer acerca da Questão Homérica aponta que
há século e meio têm sido produzidos muitos estudos cujos pontos fundamentais
dividem-se em dois grupos, os unitários – que defendem serem Ilíada e Odisseia
produções de um mesmo autor – e os analistas – cuja tese é de que há uma unidade malajeitada entre os dois poemas, sendo apenas aparente. A discussão feita por Campos
(ibd.) apresenta análise comparativa dos poemas e logo no início apresenta o
conhecimento em perspectiva que será apresentado: “declaro-me, de início, partidário
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dos corizontes, daqueles que desde a Antiguidade eram assim denominados por
atribuírem autoria diferente à Ilíada e à Odisseia.” (HOMERO, p.3, 2015).
O conhecimento evidentemente colocado em perspectiva por Campos (2015,
Introdução), cujo interesse é posto radicalmente anterior ao conhecimento conforme
acima apresentado por Foucault (2005), é um ponto importante para o diálogo que o
presente estudo pretende estabelecer também com o conto de Sófocles. A escolha das
palavras na tradução de Ilíada é uma condição atravessada pela Questão Homérica da
qual Campos (ibd.) declara-se em perspectiva de conhecimento partidário ao grupo dos
analistas. De igual modo, o termo conflito de trânsito utilizado por Bianchi (2005),
poderia reapropriar o passado de modo a transpor a significação do conto sem, contudo,
explicitar o jogo de relações de poder que se processam nos fenômenos trânsito e
cidade, no sentido de plasticidade de que trata Villas Boas (2010, p. 380)
Há que se considerar, portanto, que a escolha das palavras empregadas na
tradução está em um jogo complexo de relações que a determinam e que o tradutor nem
sempre intencionalmente planeja seu uso, mas que através das palavras traduzidas se dá
a reapropriação do passado, cujos conceitos e definições da nossa época e cultura não
encontram equivalências, e que uma plasticidade se processa, mudando o sentido dos
conhecimentos preexistentes, na direção do que já apresentamos sobre o que ensina
Villas Boas (2010, p. 380).
O diálogo entre Menelau e Antíloco acerca da prática da prova da verdade
jurídica explicada por Foucault (2005, p. 32) foi assim traduzida por Carlos Alberto de
Andrade.
Vamos, Antíloco, aluno de Zeus, aproxima-te e faze
como é de praxe: ante o carro e os cavalos te põe, segurando
na mão direita o chicote flexível que há pouco vibravas,
e, nos cavalos tocando, pelo alto Posido nos jura
que involuntário e sem dolo aos corcéis me trancaste o caminho.”
Disse-lhe Antíloco, o herói prudentíssimo, então, em resposta:
“Condescendência te peço, pois muito nos anos te cedo,
rei Menelau; és mais velho do que eu e bem mais valoroso.
Certo conheceres os moços e quão facilmente se excedem,
por serem de ânimo vivo, mas faltos do justo equilíbrio.
Sê, pois, paciente comigo; dar-te-ei, voluntário, o meu prêmio,
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a égua vistosa. Ainda mais: se de quanto possuo quiseres
algo exigir-me, sem mores delongas, declaro-o, prefiro
a teu pedido ceder, caro aluno de Zeus, a saber-me
de teu afeto banido
e perjuro ante os deuses eternos.” (HOMERO, 2015, p. 462)

2.2.2 A produção da verdade jurídica em Rei Édipo
O jogo de prova na produção da verdade jurídica também é encontrado no conto
de Sófocles (2005) que, como anteriormente mencionado é um modelo de produção de
verdade na sociedade grega arcaica e que, segundo Foucault (2005), vai aparecer até a
alta Idade Média.
Foucault (2005) considera que a tragédia de Édipo é o conto mais antigo em que
são expressas práticas judiciárias em um processo de pesquisa da verdade, entretanto a
prova da verdade, embora sem a expressão de prática judiciária, pode ser encontrada na
disputa entre Menelau e Antíloco.
O enfoque dado por Foucault (2005) às práticas sociais da tragédia de Édipo
coloca em relevo o interesse que Édipo tinha em manter-se no poder, sendo por este
motivo o título da obra, e não “Édipo, o incestuoso, nem Édipo, o assassino de seu pai,
mas Édipo-Rei”. (FOUCAULT, 2005, p. 41).
Alguns trechos que corroboram a afirmativa de Foucault sobre o desejo de poder
de Édipo e as práticas judiciárias gregas enquanto práticas sociais produtoras de
subjetividades podem ser encontrados em Édipo Rei (SÓFOCLES, 2005) conforme
passamos a apresentar.
O início do primeiro livro da trilogia tebana21 é uma súplica do sacerdote,
falando em nome do povo que suplicava por intercessão de Édipo junto aos deuses,
reconhece nele o apoio dos deuses pelos grandes feitos realizados e, portanto, capaz de

A trilogia tebana é composta por “Rei Édipo”, “Édipo em Colono” e “Antígona”. Como veremos nesse
estudo, Édipo é um personagem da literatura grega arcaica que tem sido objeto de inúmeros estudos,
conforme (Bianchi, 2005). Seria por demais pretensioso alcançar grandes reflexões acerca de literatura e
pensamento tão complexos, mas concordamos com Brandão (1987) que “Se limitarmos o nosso exame a
apenas essa tragédia, sem levar em conta as duas outras peças da trilogia de Sófocles — Édipo em
Colono e Antígona — não chegaremos a qualquer resposta decisiva” (BRANDÃO, 1987, p. 254) e por
isso apresentaremos Édipo na complexidade da trilogia tebana.
21
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salvar a cidade de nova maldição. (SÓFOCLES, 2005, p. 5-7). A cena do diálogo entre
o sacerdote e Édipo se desenrola na frente do palácio, em Tebas22, diante de todo o povo
suplicante da cidade, quando chega Creonte, cunhado de Édipo, que havia ido consultar
Apolo sobre como deveriam proceder para erradicar a maldição que assolava a cidade.
Édipo não admite um contato privado com Creonte e o compromisso de executar a
prática judiciária de exílio do assassino de Laio como forma de cessar a maldição se dá
diante de todo o povo da cidade (SÓFOCLES, p.9-13).
A verdade inicialmente omitida por Tirésias (SÓFOCLES, p. 22-28) como
expressão de medo da ira do tirânico Édipo que, ao se mostrar tirânico mesmo diante de
uma demonstração de zelo em poupá-lo da verdade dolorosa, é utilizada como
instrumento de poder para machucar e ofender. A ira Édipo por não aceitar a verdade
dita por Tirésias o faz supor a conspiração de Creonte que, por inveja de seu poder e sua
glória, haveria mancomunado junto a Tirésias querendo tomar seu lugar de rei
(SÓFOCLES, 2005, p. 28-29).
O esforço argumentativo de Creonte de que não teria combinado a verdade dita
por Tirésias sobre o assassinato de Laio não foi suficiente para convencer Édipo.
(SÓFOCLES, 2005, p. 35-45). A prova da verdade da palavra de Tirésias se faz por
intermédio do coro dos cidadãos que suplicam que Édipo reconheça o juramento feito
por Creonte que amaldiçoado pelos deuses fosse se tivesse mancomunado com Tirésias
(SÓFOCLES, 2005, p. 46).
Os indícios de que poderia ser Édipo o assassino de Laio aparecem nos diálogos
travados entre Édipo e Jocasta (SÓFOCLES, 2005, p. 51-56) em que Jocasta revela a
previsão do oráculo acerca do filho que Laio teve com ela e que segundo o oráculo o
mataria e a desposaria. Com o objetivo de dissuadir Édipo da preocupação com o
cumprimento de uma verdade judiciária contra si mesmo, Jocasta conta que o filho que
teve com Laio havia sido mandado com os pés amarrados por um escravo até um
desfiladeiro para que fosse morto. Logo não matou o próprio pai. E que Laio havia sito

22

Tebas é a cidade-Estado grega onde se desenrola quase toda a peça Édipo Rei (SÓFOCLES, 2005).
Segundo Brandão (2005) “Hesíodo restringiu igualmente o conceito de herói àqueles que combateram
em Tróia e em Tebas.” A cidade foi fundada por Cadmo (id. P. 177) e consagrada ao deus Ares (ibd.). Há
também explicações etimológicas para a fundação da cidade, como veremos nesse estudo, que apresentam
Cadmo como um herói grego, segundo a Teogonia de Hesíodo descendente de Zeus, fundador da cidade.
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morto por um grupo de salteadores, conforme contou o único sobrevivente. Logo não
poderia ter sido uma única pessoa, Édipo, o assassino.
Édipo conta que no caminho para Tebas, em auto exílio para escapar da
maldição que um oráculo havia lhe revelado, de que mataria o pai e casaria com a mãe,
encontrou homens pelo caminho e em disputa pelo espaço os assassinou (SÓFOCLES,
2005, p. 56-58). Édipo receava que pudesse se tratar de Laio, logo ele seria o culpado
pela maldição em Tebas e, sendo exilado, perderia prestígio e poder. A dúvida que
incomodava Édipo, diante das semelhanças entre os assassinatos, poderia ser sanada
pelo sobrevivente que foi chamado para auxiliar no processo de produção da verdade.
Nesse momento da trama um mensageiro traz a notícia de que Políbio, pai de
Édipo havia morrido. Não sendo Édipo o assassino do próprio pai, o oráculo então teria
realmente falhado em sua função de preditor do futuro e o mundo, consequentemente,
não seguiria sua lógica determinista. O sobrevivente que havia sido chamado chega à
cena. Era a mesma pessoa a quem Jocasta havia entregado o filho com os pés amarrados
para ser deixado no monte, e que, não procedendo conforme havia sido ordenado,
coincidentemente entregou o menino ao mensageiro que ali se encontrava para dar a
notícia da morte de Políbio. Édipo então fica sabendo que não era filho legítimo de
Políbio e em um jogo de narrativas entre o sobrevivente e o mensageiro a verdade do
oráculo se desvela. (SÓFOCLES, 2005, p. 60-87)
Diante da tragédia do suicídio de Jocasta e da constatação de ser a causa das
calamidades em Tebas, Édipo retira os próprios olhos – conclusão a que se chega pela
ênfase dada na popularização do conto e pela lógica da temporalidade da narrativa que
leva a crer nessa relação causal – e ainda insiste em aplicar a si a prática judiciária
grega, cuja sanção havia se compromissado com os deuses como pena a ser aplicada ao
assassino de Laio.
Retirando os olhos, Édipo revelar querer restringir a consciência das percepções
externas a si, do público, ao dizer: "Não quero mais ser testemunha de minhas
desgraças, nem de meus crimes! Na treva, agora, não mais verei aqueles a quem nunca
deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer!"
(SOFOCLES, 2005, p. 91). Entretanto Édipo é levado para o interior do palácio (id., p.
104), para tratar de forma privada a verdade jurídica que no início do conto, quando
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Creonte havia tentado transmitir a mensagem de Apolo a Édipo dentro do palácio, foi
instado a tratar a questão diante do povo, de forma pública. (id., p. 10).
Importante para esse estudo a análise que Foucault (2005) faz da prova da
verdade na análise de Édipo, no sentido de que
Édipo não seria pois uma verdade de natureza, mas um
instrumento de limitação e coação que os psicanalistas, a partir
de Freud, utilizam para conter o desejo e fazê-lo entrar em uma
estrutura familiar definida por nossa sociedade em determinado
momento. Em outras palavras, Édipo, segundo Deleuze e
Guattari, não é o conteúdo secreto de nosso inconsciente, mas à
forma de coação que a psicanálise tenta impor na cura a nosso
desejo e a nosso inconsciente. Édipo é um instrumento de
poder, é uma certa maneira de o poder médico e psicanalítico se
exercer sobre o desejo e o inconsciente. (FOUCAULT, 2005,
29-30)

O triângulo edipiano, para Deleuze e Guatarri (DELEUZE e GUATARRI apud
FOUCAULT, 2005, p. 29), seria uma interpretação feita pela psicanálise e “não revela
uma verdade atemporal, nem uma verdade profundamente histórica de nosso desejo”
(ibd.). E aqui vale reafirmar o aspecto de plasticidade, apresentado por Villas Boas
(2010), pelo qual a reapropriação do passado é perpassada, na medida em que cada
geração altera, ou não, o sentido dos conhecimentos preexistentes (VILLAS BOAS,
2010, p. 380).
Foucault (2005) traz importante análise sobre as dimensões das práticas sociais
acerca de produção da verdade no conto de Sófocles (2005), indicando as relações
políticas entre Laio, Creonte e Jocasta, as relações religiosas, entre Tirésias e os
oráculos, e as relações populares, entre o sobrevivente, o mensageiro e os servos e
escravos do reino. Concordamos com Focault que “Esta forma, realmente
impressionante no Édipo de Sófocles, não é apenas uma forma retórica. Ela é ao
mesmo tempo religiosa e política”. (FOUCAULT, 2005, p. 38).
Nesse conjunto de práticas sociais de produção do conhecimento e de
constituição da sociedade grega arcaica, associando questões de ordem da relação do
poder Real com o divino, entre servos e senhores, entre sagrado e o profano, entre os
concidadãos, Foucault (2005) situa os processos de produção de conhecimento e de
sujeitos do conhecimento.
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2.3 o público e o privado na cidade
A relação entre o público e o privado, com origem na sociedade greco-romana
antiga, é outro ponto relevante encontrado também no conto de Sófocles e
aparentemente pouco explorada até o momento.
A discussão entre Creonte, irmão de Jocasta – a legítima rainha de Tebas, e
Édipo – rei de Tebas por ter desposado Jocasta, em que este tenta aplicar a pena de
morte àquele em razão de estar convicto da tentativa de traição de Creonte
(SÓFOCLES, 2005, p. 46), Édipo acredita que, reinando em absoluto sobre os Tebanos,
não só a verdade estaria sob o domínio do seu interesse e desejo como também a
aplicação das práticas sociais deles decorrentes. A essa tirania de Édipo é que Foucault
(2005) faz referência ao dizer que o título do conto é uma referência ao exercício do
poder por Édipo (FOUCAULT, 2005, p. 41), o que também se observa em Creonte ao
dizer que “Também eu posso convocar a cidade; ela não é tua exclusivamente.”
(SÓFOCLES, 2005, p.45).
O surgimento dos conceitos público e privado, a relação que entre si
estabelecem, os limites e possibilidades que seus usos impõem, as práticas sociais que
se processam a partir das concepções e uso dos conceitos enquanto fenômenos
psicossociais e os processos de subjetivação a eles implicados ao longo da história são
algumas das questões que dão contorno ao problema de pesquisa em educação para o
trânsito, que dialogam com os estudos de Jovchelovitch (2010) e encontram suporte em
Sennett (1998; 2003), Le Goff (1990), Arendt (1989).
O estudo sobre construções simbólica de esfera pública realizado por
Jovchelovitch (2000) a partir da análise de notícias que circularam em jornais e revistas
na época do processo de impeachment do presidente da República em 1992 envolvendo
questões éticas implicadas nos crimes de corrupção alvo de investigações, coloca em
evidência questões enraizadas na cultura brasileira que dão sentido à vida pública no
Brasil em busca de “entender a forma como os saberes leigos do quotidiano dão sentido
e configuram a trama simbólica sobre os espaços públicos no Brasil.”
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 16). Nesse sentido a autora reflete acerca de como os
sujeitos sociais se apropriam da vida pública, transformam-na em sua própria realidade
e explicam-na.
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As contribuições de Jovchelovitch (2000) estão radicadas em uma experiência
política brasileira do final do século XX e explicita contradições econômicas e sociais
que alertam para a necessidade de confrontar realidades urgentes e “desenvolver urna
Psicologia Social atenta a maneira como nossas estruturas sociais são também
estruturantes da subjetividade do campo social”.
A investigação em psicologia social proposta por Jovchelovitch (2000) reflete
em três direções para o conhecimento da esfera pública contemporânea. A primeira é o
caráter social, que deve ser considerado como categoria que confere identidade à
disciplina. A segunda é a compreensão da relação Eu e o Outro, que ponha em relevo
temas fundamentais sobre o espaço público. A terceira trata da perspectiva crítica em
Psicologia Social e seu compromisso com a transformação de relações sociais, culturais,
de gênero e globais (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 19).
Em breve análise do contexto social, político e econômico do Brasil no processo
de redemocratização que culmina na Constituição de 1988, Jovichelovitch aponta que a
contradição entre o desenvolvimento econômico brasileiro e o aumento das
desigualdades sociais e alerta para o que ela chama de “desencantamento com a esfera
pública” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 25) como consequência da frustração das
pessoas com os escândalos de corrupção que levaram ao processo de impeachment do
presidente da República, “desencantamento”, sobretudo, com a ineficiência e burocracia
das instituições estatais. Dentre os sintomas que desse desencantamento se expressam
no cotidiano estão os conflitos de trânsito que para Jovchelovitch (2000, p. 26) são
como “campo de batalha para sujeitos que parecem não ter ligação alguma uns com os
outros”.
O campo de batalha (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 26), o conflito de trânsito
(BIANCHI, 2007, p. 101) aparecem como questões de disputa por espaço e não apenas
no espaço público. À guisa de subsídios para discussão sobre trânsito e cidade, vale
discutir como os conceitos público e privado podem ser compreendidos.
Sennett (2003) conta a história da cidade através da experiência corporal do
povo, de como homens e mulheres viviam a experiência nos espaços públicos e
privados nas cidades antigas. As sensações físicas do corpo no espaço urbano são
tomadas como referência para compreensão da arquitetura e cotidiano urbanos, cujas
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limitações e privações sensoriais constituem pena condenatória à liberdade dos corpos.
Para Sennet (2003), “A civilização ocidental não tem respeitado a dignidade dos corpos
humanos e a sua diversidade” (SENNET, 2003, p. 15). Nesse sentido, Sennett (2003)
relata a experiência pessoal ao sair de uma sessão de cinema que o fez recordar da
crítica feita pelo psicólogo Hugo Münsterberg em 1911 que, ao assistir a um filme
mudo pela primeira vez, considerou que os modernos meios de comunicação “poderiam
entorpecer os sentidos. ‘O mundo exterior perdeu sua importância’, escreveu ele, ‘o
filme ficou fora do espaço, do tempo e da causalidade.’ Seu temor era que ‘o cinema
(...) provocasse a completa alienação da vida real’” (SENNETT, 2003, p. 16).
Sennet (2003) havia ido ao cinema assistir um filme de guerra com um amigo
que usava uma prótese mecânica em razão de ferimento na guerra do Vietnã e ao saírem
do ambiente confortável e climatizado de onde assistiam passivamente a cenas de
violência Sennet (2003) percebeu que as pessoas que se mostraram extasiadas com as
cenas de dilaceramento de corpos na guerra, quando se deparavam com a prótese
mecânica do amigo de Sennet (2003) se mostravam perturbadas e se afastavam. A
barreira criada pelos meios de comunicação entre o real e a sua representação foi objeto
de estudos por psicólogos seguidores Münsterberg para compreender como “falsas
experiências de violência insensibilizam o público ante a verdadeira dor” (SENNET,
2003, p. 16).
Sennet (2003) prossegue com as considerações sobre a privação de experiências
sensoriais pela ocupação de espaços geográficos descolados dos lugares onde se
produzem as relações interpressoais e atribui o enfraquecimento dos sentidos humanos
na experiência que vivenciou ao sair do cinema à experiência física da velocidade,
dinâmica da relação tempo-espaço que se dá no trânsito urbano, “A condição física do
corpo em deslocamento reforça a desconexão do espaço. Em alta-velocidade é difícil
prestar atenção à paisagem.” (SENNET, 2003, p. 17). Essa experiência de mobilidade
apresentada por Sennet (2003) é fundamental para a compreensão do conhecimento e do
sujeito do conhecimento na relação trânsito e cidade.
“O espaço tornou-se um lugar de passagem, medido pela facilidade
com que dirigimos através dele ou nos afastamos dele. A visão que o
motorista ao volante descortina à sua frente é a de um lugar
escravizado às regras de locomoção” (SENNET, 2003, p. 17)
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A esse não-lugar ou a esse processo de descolamento do sujeito do lugar por
onde passa, com o qual não se estabelece relação que não seja de uso provisório, deve
haver uma denominação. Esse fenômeno de passagem por lugar construído para servir
apenas de passagem é um espaço público utilizado pela esfera privada como meio para
atingir acesso físico a lugares específicos onde a cidade exerce sua função, e essa “(...)
distinção entre o público e o privado remonta aos significados dados a estas duas
esferas pelos gregos antigos.” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 30)
“Não há dúvida que sociedades diferentes produzem fenômenos
diferenciados e prestar atenção à diversidade cultural é crucial nas
ciências
sociais. Entretanto, o reconhecimento de experiências
diferentes não conduz necessariamente a entendimentos puramente
locais. Diferenças podem encontrar-se e ser
reconhecidas;”
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 33)

Jovchelovitch coloca em destaque a necessidade de estar atento às questões de
pobreza, desigualdades sociais, autoritarismo, racismo, que são constituintes da
sociedade brasileira no século XX – e que se prolonga até os dias atuais – como
questões centrais do cotidiano público e privado no Brasil.
Sennett (2003) discute sobre as dimensões sociais e políticas do problema
público apresentando questões históricas e teóricas que levam a considerar a relação
público-privado, mais especificamente a relação que as pessoas exercem no espaço
público.
Estudei algumas cidades em momentos específicos, marcados pela
eclosão de guerras ou revoluções, a inauguração de um monumento, o
anúncio de uma descoberta médica ou a publicação de uma obra, que
tenham assinalado significativamente as relações entre as experiências
corporais e os espaços em que as pessoas viviam. (SENNETT, 2003, p.
20)

A relação que a esfera privada da intimidade pessoal estabelece com o espaço
público, não é uma estrutura externa à vida privada, Jovchelovitch (2000) afirma que, ao
contrário, é um de seus elementos constituintes e embora possam ser vivenciados como
fenômenos privados em espaços públicos constituem a vida pública em um jogo
intersubjetivo atravessado por uma diversidade de fatores econômicos, políticos e
culturais. O público e o privado têm relação dialética e mesmo constituindo espaços de
domínios distintos precisam ser compreendidos a partir da sua inter-relação.
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Jovchelovitch (2000) apresenta elementos que constituem os domínios público e
privado, e destaca como sendo particular, oculto e íntimo, pertencentes ao domínio
deste, e aberto, comum, coletivo e visível, pertencentes ao domínio daquele. A autora
(ibd.) assinala que, embora o sentido de público e privado tenha se mantido semelhante
ao longo do uso dos termos, as fronteiras e o conteúdo “se transformaram radicalmente
através da história” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 45), e como exemplo apresenta a
luta de gênero, como movimento de ruptura do espaço doméstico, lugar privado e oculto
relegado às mulheres. As experiências de masculinidade e feminilidade, portanto, vão se
construindo nessas relações que os corpos estabelecem com a arquitetura geográfica e
social das cidades, funcionando como mapas para experiências cartográficas de afeto e
de processos de subjetivação.
A origem de público e privado enquanto conceitos e fenômenos com origem nas
sociedades greco-romanas e
Existem basicamente dois momentos históricos que podem ser
considerados paradigmáticos para a noção de esfera pública
(Habermas, 1984). Estes dois momentos são a cidade-estado
grega e as transformações que ocorreram na Europa desde o
século XVII até a primeira metade do século XIX.
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 46)

Jovichelovitch (2000) discute que a vida pública surge na Antiguidade Grecoromana em decorrência da necessidade de tratar questões radicadas na vida privada e
que são condições em comum a uma coletividade, devendo, portanto, passar pela
discussão coletiva, em espaço público, onde todos possam falar e ouvir, e que dê conta
da pluralidade de perspectivas na abordagem de referidas questões. A publicidade dos
atos e a coletividade da ação são dois fenômenos relacionados ao termo público
(ARENDT, 1983 apud JOVCHELOVITCH, 2000, p. 49).
A concepção sobre público tem formação distinta nas sociedades grega e
romana. Os romanos utilizavam o termo societas para designar aliança entre cidadãos
para fins específicos, e não existia na cultura ou no pensamento grego um termo
equivalente. Os gregos, por sua vez, utilizavam o termo polis em referência à ação e
vida em comum, expressão utilizada por Aristóteles, e que na tradução de Tomás de
Aquino foi reapropriada para produzir o sentido romano “homo est naturaliter politicus,
id est, socialis, ou seja, ‘o homem é por natureza político, ou seja, social’"
(JOVCHELOVITCH, 2000, p.48). No mesmo sentido do que já apresentamos sobre a
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plasticidade na reaproriação do passado (VILLAS BOAS, 2010, p. 380) e do caráter
parcial e oblíquo do conhecimento (FOUCAULT, 1999, p.15), Jovchelovitch destaca
que "mais do que qualquer teoria, essa substituição inconsciente do político pelo social
trai a extensão com que a compreensão original do político se perdeu" (ARENDT,
1983 apud JOVCHELOVITCH, 2000, p. 48).
As experiências vivenciadas pelos cidadãos gregos no Mundo Antigo revelam
mecanismos ora de privação ora de exposição ao gozo da liberdade sobre os corpos,
sobretudo dos corpos das mulheres. Sennet (2003) apresenta dois rituais, Tesmoforia e
Adonia, que se realizam na Grécia Antiga em culto às divindades, cujas práticas sociais
eram estruturantes da sociedade grega arcaica, nas quais o poder do patriarcado era
exercido para controle dos corpos femininos através de ritualísticas que subjugavam a
mulher ou que a autorizavam ao exercício da fala e à circulação nos espaços públicos.
(SENNETT, 2003, p. 62-74)
As experiências sobre público e privado, conforme se observa em Jovchelovitch
(2000) e Sennett (2003) tiveram inicio nas relações intersubjetivas, como mecanismos
de dominação e controle. Portanto, importa discutir a surgimento da propriedade como
uma representação simbólica de posse, privatização e subtração de acesso aos demais,
como proposto a seguir.

2.3.1 Noções sobre o surgimento da propriedade privada
Antes de fecharmos esse subtítulo acerca da relação público-privado enquanto
dimensão simbólica das relações intersubjetivas e como práticas sociais com suas
origens na sociedade greco-romana e como característica da sociedade moderna,
cumpre apresentar breves considerações sobre as perspectivas a respeito do surgimento
da noção de propriedade privada, passando por Hobbes (1651/2003), Locke
(1681/1998), Rousseau (1754/1999) e Engels (1884/1984), retornando para as
características essenciais de um governo democrático apresentadas por Jovchelovitch
(2003) e que dialogam com a compreensão de normas jurídicas da educação para o
trânsito como “fato social” tal como a psicanálise foi estudada pela teoria das
representações sociais como um “importante fato social” (MOSCOVICI, 1978, p. 20)
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Na apresentação das Idades Míticas na Antiguidade greco-romana Le Goff
(1990) apresenta a poesia “Metamorfoses” de Ovídio onde, em um mundo em constante
transformação, é anunciado o surgimento da propriedade privada, no que seria uma
terceira idade das civilizações, quando os valores humanos da época, como
hospitalidade familiar, apreço pelos deuses, piedade, justiça, coragem e boa-fé, estavam
em decadência. A narrativa de Ovídio apresenta o surgimento da propriedade privada
em uma época em que os atributos humanos são a mentira, covardia, violência e astúcia.
“Os barcos aparecem pela primeira vez, ao mesmo tempo que a propriedade privada.”
(LE GOFF, 1990, p. 296).
Jovchelovitch (2003) apoia-se em Habbermas para as discussões sobre a
transformação estrutural da esfera pública na sociedade burguesa e, em um ponto que
nos parece apropriado para a encaminharmos a compreensão no capítulo sobre a relação
trânsito e cidade, aponta que não há indícios institucionais de que a sociedade medieval
tivesse noção de poder público que estivesse dissociado da noção de vassalagem. A
expressão do poder público na Idade Média estava expressa na pessoa do próprio senhor
(JOVCHELOVITCH, 2000, p.53).
Thomas Hobbes (1651/2003), ao tratatar de uma nutrição e procriação da
República, considera que a abundância colocada por Deus à disposição dos homens é
insuficiente para que todos estejam satisfeitos em seus desejos e necessidades, motivo
pelo qual surge a troca dos excedentes eventualmente conservados por um povo, através
de relações amistosas ou por guerras.
Visto portanto que a introdução da propriedade é um efeito da
república, que nada pode fazer a não ser por intermédio da
pessoa que a representa, tal propriedade só pode ser um ato do
soberano, e consiste em leis que só podem ser feitas por quem
tiver o poder soberano. (HOBBES, 1651/2003, p. 210-211)

Para Hobbes (1651/2003) a sociedade civil se estabelece não para garantir o
acesso igualitário ao que é disponível pela natureza, mas ao contrário, para estabelecer a
propriedade privada e garantir a ordem na guerra de todos contra todos pela busca as
satisfação dos interesses privados.
Nesta distribuição, a primeira lei diz respeito à distribuição da
própria terra, da qual o soberano atribui a todos os homens uma
porção, conforme o que ele, e não conforme o que qualquer
súdito, ou qualquer número deles, considerar compatível com a
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equidade e o com o bem comum. (HOBBES, 1651/2003, p.
210-211)

Arendt (1989) considera significativa a contradição em que Hobbes, ao defender
que os interesses do corpo político esteja a serviço da satisfação dos interesses privados
alega que os regimes totalitários assim o sejam por suprimirem a privatividade dos bens.
O Leviathan de Hobbes expôs a única teoria política segundo a
qual o Estado não se baseia em nenhum tipo de lei construtiva
— seja divina, seja natural, seja contrato social — que
determine o que é certo ou errado no interesse individual com
relação às coisas públicas, mas sim nos próprios interesses
individuais, de modo que “o interesse privado e o interesse
público são a mesma coisa”. (ARENDT, 1989, p. 168)

Para Locke (1681/2005) os indivíduos isolados no “estado de natureza” já
desfrutavam da relação que estabeleciam entre si e com os meios necessários para a
manutenção das condições de liberdade, igualdade e paz, mas decidem se unir mediante
“contrato social” para constituir a sociedade civil, com o propósito de defender,
promover e garantir os direitos que lhes são naturais. A propriedade privada surge,
segundo Locke (1651/1998), em razão da força do trabalho em transformar a natureza.
Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a
todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua
própria pessoa. A esta ninguém tem direito algum além dele
mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se
dizer, são propriamente dele. Qualquer coisa que ele então retire
do estado com que a natureza a proveu e deixou, mistura-a ele
com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a
em sua propriedade. Sendo por ele retirada do estado comum
em que a natureza a deixou, a ela agregou, com esse trabalho,
algo que a exclui do direito comum dos demais homens. Por ser
esse trabalho propriedade inquestionável do trabalhador,
homem nenhum além dele pode ter direito àquilo que a esse
trabalho foi agregado, pelo menos enquanto houver bastante e
de igual qualidade deixada em comum para os demais.
(LOCKE, 1651/1988, p. 407-408)

O surgimento da propriedade privada para Rousseau (1754/1999) se dá em
momento posterior à satisfação das necessidades de cuidados para a existência
experimentadas no processo civilizatório pela humanidade. A reflexão de Russeau para
o surgimento da propriedade privada se dá a partir de um momento em que “O primeiro
que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, e encontrou pessoas
simles o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil”.
(ROUSSEAU, 1754/1999, p. 203)
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Ao que trata Engels (1884/1984) acerca da propriedade privada, acrescenta-se
aqui além do que já foi exposto no item 1.2 desse trabalho, quanto ao que o autor (ibd.)
discute quanto a humanidade passar de um estágio selvagem para um estágio de
barbárie até chegar em estágio de constituição de grupos de família, seguindo a mesma
linha de pensamento de Rousseau (1754/1999) sobre o surgimento da propriedade
privada em momento posterior a satisfação de necessidades de sobrevivência, proteção,
alimentação e abrigo.
Tudo o que era utilizado para a satisfação das necessidades era compreendido
em relação de estado de natureza, não havia o pensamento de posse, em subtração ao
domínio comum. A partir do momento em que os grupos passam a se reunir em grupos
familiares é que surge a questão da propriedade privada.

“A quem, no entanto,

pertenceria essa riqueza nova? Não há dúvida de que, na sua origem, pertenceu à gens.
Mas cedo deve ter-se desenvolvido a propriedade privada dos renbanhos.”(ENGELS,
1884/1984, p. 57)
O surgimento da noção de propriedade privada não tem data e origem precisas,
como se pode observar pelas discussões até aqui apresentadas, em especial nas
discussões apresentadas por Jovchelovitch (2000) quando assinala que “não há registro
de qualquer sociedade humana onde o significado da vida pública não se tenha
constituído pelo significado da esfera privada e vice-versa” (JOVCHELOVITCH,
2000, p. 45).
O pensamento de Locke (1651/1998) acerca da esfera privada enquanto espaço
simbólico de intimidade pelo reconhecimento da ação transformadora do corpo na
natureza para integrar-se a ela ou dela fazer um elemento de sua existência parece ser a
tese que localiza o surgimento da propriedade privada em um tempo mais distante ao
dizer que “cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa.” (LOCKE, 1651/1988, p.
407).

A esfera privada, tanto como dimensão simbólica da intimidade pessoal, quanto
como relação de controle e posse, é a esfera que será subordinada ao poder político que
Locke (1651/1988) considera como sendo o poder de editar leis, como pena de morte, e
todas as outras leis menores que, podendo legislar sobre a vida, podem subjugar a
liberdade e a propriedade. (LOCKE, 1651/1988, p. 381)
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2.3.2 noções sobre a esfera privada no espaço público
A relação público-privada, enquanto conceito e fenômeno, precisa ser
compreendida como uma relação dialética. Na linha do pensamento de Jovchelovitch
(2000) pode-se inferir que aquilo que é de uso comum não pode ser explicado e não
existe sem o seu contrário, aquilo que é de uso particular. O que de igual modo ocorre
com as experiências de opostos equivalentes à relação público-privado, que leva
Jovchelovitch (id.) a concluir que “A relação entre o público e o privado, portanto, é
uma relação de natureza dialética.” (JOVCHELOVITCH, 2000, p.45)
Estabelecendo um paralelo entre as relações público-privado da sociedade grecoromana arcaica e a sociedade atual, Sennet (1999) assinala que a decadência do Império
Romano supõe uma “podridão moral” (SENNET, 1999, p. 15) como motivo do
enfraquecimento de seu poder, o que guarda relação com a falência do sistema feudal no
século XVIII e que a essa crise de valores morais pode se estabelecer um paralelo com
“a vida nos dias atuais, no que diz respeito ao equilíbrio entre vida pública e vida
privada.” (SENNET, 1999, p. 15). 23
Podemos voltar mais distante no passado para encontrar a relação entre
decadência moral e propriedade privada, assinalada no século I d.C.,

na poesia

“Metamorfose”, quando Ovídio anunciou que a propriedade privada surgiu no seguinte
contexto
Aparecem todas as espécies de males; o pudor, a verdade e a
boa-fé desaparecem; a mentira, a astúcia, a covardia e a
violência desencadeiam-se. Os barcos aparecem pela primeira
vez, ao mesmo tempo que a propriedade privada. Os homens
revolvem as entranhas da terra para extraírem o ouro e o ferro,
construir armas e fazer a guerra. A hospitalidade e a piedade
familiar desaparecem e nasce o desprezo pelos deuses. A
piedade é vencida e a justiça foge para longe. (LE GOFF, 1990,
p. 296)

23

A afirmação apresentada por Sennet está registrada na sua obra “O Declínio do Homem Público”,
lançada “no ano de 1974 (...) com o título original The Fall of Public Man pela editora americana Knopf”
(BOTTON, 2010, p. 624), mas o paralelo da crise de valores que leva à decadência do Império Romano, à
queda do regime absolutista monárquico e o que é registrado por Sennet em 1974, parece estender-se
aos dias atuais. A crise talvez seja um elemento constitutivo do tensionamento entre esfera privada e
espaço público, ou resultado provocado pelo tensionamento que mobilidade humana provoca na
relação espaço-tempo e na relação de forças entre público e privado.
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Sennet (1999) coloca em questão a confusão entre vida pública e vida íntima e
destaca que a crise de valores morais na atualidade consiste em que “as pessoas tratam
em termos de sentimentos pessoais os assuntos públicos que somente poderiam ser
adequadamente tratados por meio de códigos de significação impessoal”. (SENNET,
1999, p. 18)
O problema público da sociedade contemporânea é duplo: o
comportamento e as soluções que são impessoais não suscitam
muita paixão: o comportamento e as soluções começam a
suscitar paixão quando as pessoas os tratam, falseadamente,
como se fossem questões de personalidade. (SENNETT, 1999,
p. 19)

Um ponto chave para retornarmos ao que em Jovchelovitch (2000) é central para
o presente estudo, está nas discussões feitas por Sennet (1999) a respeito o declínio do
homem público, que se relacionam com a compreensão da obra literária de Sófocles
(2005). O “conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio
através do qual se conhece o mundo” (SENNET, 1999, p. 17) e esse teria sido uma das
mal assimiladas contribuições da psicanálise pelas multidões, o que estaria levando a
uma experiência de isolamento em busca da privacidade reveladora de si. “Multidões
de pessoas estão agora preocupadas, mais do que nunca, apenas com as histórias de
suas próprias vidas e com suas emoções particulares; esta preocupação tem
demonstrado ser mais uma armadilha do que uma libertação.” (SENNET, 1999, p. 17)
O narcisismo, no sentido clínico, diverge da ideia popular do
amor de alguém por sua própria beleza; num aspecto mais
estrito e como um distúrbio de caráter, é a preocupação consigo
mesmo que impede alguém de entender aquilo que é inerente ao
domínio do eu é da autogratificação e aquilo que não lhe é
inerente. (SENNET, 1999, p. 21)

Nesse ponto, retornamos ao conflito de trânsito em que Bianchi (2007) propõe
uma aproximação entre trânsito e psicanálise (BIANCHI, 2007, p. 102) para
argumentarmos se a chave de entendimento da psicologia, em especial a psicanálise,
para a tragédia de Édipo não teria como ênfase uma crítica velada aos poderes
instituídos, que ao que tudo indica parece ser o enigma contido na trilogia tebana, e em
segundo plano estaria a visão de homem da psicanálise, que vai se construir a partir de
uma noção de Ser que se constrói a partir na energia intrapsíquica.
O aprofundamento definitivo, produzido pela psicanálise na
questão do sujeito, está marcado por dois cortes principais.
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Como foi dito acima, o primeiro decorre da evolução do
conceito de pulsão em Freud; e o segundo, dos acréscimos
introduzidos por Lacan a partir da Fenomenologia do Espírito,
de Hegel (1999). (CORREA, 2009)

A crítica apresentada por Sennett (1999, p. 17) do “conhecer-se a si” como uma
finalidade e não “um meio através do qual se conhece o mundo” (ibd.) é pertinente ao
entendimento que se pretende produzir com as diretrizes teórico metodológicas do
presente estudo porque, uma vez que quando se analisa a trilogia tebana tendo como
chave de entendimento a Teoria das Representações Sociais, torna-se evidente que
Édipo arrancou os olhos em um ato de profundo desgosto ao constatar que, fugindo de
tornar-se o tirano – aquele que exerce o poder sem possuir saber – agiu como um tirano
no caminho.
Como aponta Foucault (2005), o clímax da história se dá na junção das peças,
como na resolução de um enigma, para que Édipo entendesse que o menino que havia
sido entregue por um servo de um reino a outro era ele. Nesse ponto é fundamental
trazer, da trilogia tebana, elementos que nos ajudarão a compreender a relação entre
Édipo e a educação para o trânsito.

2.3.2.1 O sujeito, na esfera privada, no espaço público: elementos
representacionais em Rei Édipo

Édipo é um personagem da literatura grega arcaica que tem sido objeto de
inúmeros estudos como demonstrou Bianchi (2005) e, conforme aponta Brandão (1987),
“Se limitarmos o nosso exame a apenas essa tragédia, sem levar em conta as duas
outras peças da trilogia de Sófocles — Édipo em Colono e Antígona — não chegaremos
a qualquer resposta decisiva” (BRANDÃO, 1987, p. 254).
Nesse sentido, uma análise mais adequada da complexidade de Édipo exige o
conhecimento da mitologia grega e de literatura grega arcaica, o que esse estudo, por si
só, não será suficiente. Mas a título de contextualização, e ainda a respeito de Édipo,
Brandão (1987) conta que
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As tradições arcaicas relativas ao oráculo que anunciava a
morte de Laio por Édipo são desconhecidas. A mais antiga
delas se encontra em Ésquilo, na tragédia Os Sete contra Tebas,
encenada em 476 a.C, bem antes, portanto, de Édipo Rei. Em
Os Sete contra Tebas, 745-748, diz-se apenas que "por três
vezes, em Pito, seu santuário profético, centro do mundo, Apolo
revelara a Laio que ele deveria morrer sem filhos, se quisesse
salvar a cidade (Tebas)". A predição de Delfos nada diz a
respeito do casamento de Édipo com Jocasta. (BRANDÃO,
1987, p. 241)

Recorrendo à etimologia para explicar os nomes de Laio e Labda24 Brandão
(1987) diz que popularmente as palavras seriam traduzidas para "o esquerdo, o
cambaio". (BRANDÃO, 1987, p. 241) no sentido de fora do comum, do normal ou das
regras morais. O que fez surgirem versões para localizar no corpo de Laio e Édipo sinais
de deficiência que pudessem justificar, inclusive, a prática de enjeitamento de crianças
com deficiência. A versão utilizada por Sófocles (2005) foi a de enjeitamento por
vaticínio oracular de parricídio, versão que deixou uma série de vestígios na cultura
grega. Mas “foi Nicolau de Damasco (séc. IV p.C), em cujo Frag. 15 se lê: "O deus diz
a Laio que ele teria um filho que o mataria e se casaria com a própria mãe".”
(BRANDÃO, 1987, p. 242).
Os estudos realizados para essa pesquisa se apoiaram em Brandão (1987) e não
encontraram outro motivo para Laio ser considerado "o esquerdo, o cambaio" a não ser
em “O autor de Os Sete contra Tebas, 742sq., fala da falta antiga e Eurípides diz ainda
com mais clareza que se trata do amor criminoso de Laio por Crisipo. Em Sófocles,
Edipo Rei, 718, Laio amarrou o menino pelos tornozelos antes de mandar expô-lo”
(BRANDÃO, 1987, p. 242). A homossexualidade de Laio poderia – e aqui se frisam os
tempos verbais, para colocar em suspeição a heteronormatividade25 na Grécia arcaica –
ser considerada a marca do seu desvio, que seria considerado o padrão moral.
Labda é pai de Laio, avô de Édipo e descendente de Zeus. Brandão (1987) explica que “LABDÁCIDAS
é um termo genérico para designar os descendentes de Lábdaco, antigo rei de Tebas, em grego
Lábdakos, que se procura explicar etimologicamente pela raiz lep, do verbo lépein, "esfolar". Segundo
uma tradição, o rei de Tebas fora despedaçado pelas Mênades ou Bacantes. O étimo é discutível, e Marie
Delcourt sugere outra explicação, conforme se mostrará mais adiante.” (BRANDÃO, 1987, p. 233).
25
A noção de sexualidade no pensamento grego apresenta uma figura de completude em Andrógino,
como ser perfeito, que reúne os sexos. Brandão (1987) conta que “Para Platão, os três sexos se
justificam pelo fato de o masculino proceder de Hélio (Sol); o feminino, de Géia (Terra) e o que provém
dos dois origina-se de Selene (Lua), "a qual participa de ambos"”. (PLATÃO 428/427 – 348/347 a.C apud
BRANDÃO, 1987, p. 34). Ainda sobre a fusão entre os seres, Brandão (1987) conta que “É conveniente,
porém, acrescentar que não havia tão-somente o andrógino, mas também duas outras "fusões",
igualmente separadas por Zeus, a saber, de mulher com mulher e de homem com homem, o que explica,
no discurso de Aristófanes, o homossexualismo masculino e feminino.” (BRANDÃO, 1987, p. 33-34)
24
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Nesse sentido, Brandão (1987) pontua que
Segundo uma variante, Édipo matara conscientemente a seu pai
Laio, porque ambos disputavam a preferência do belo filho de
Pélops. Este execrou solenemente a Laio, o que, juntamente
com a cólera incontida de Hera, teria gerado a maldição dos
Labdácidas. Crisipo, envergonhado, matou-se. (BRANDÃO,
1987, p. 237)

A homossexualidade de Laio não era um fato insignificante na mitologia grega e
isso deve ser levado em consideração ao analisar a figura de Édipo na complexa trilogia
tebana. Sobre a relação homoafetiva entre Laio e Crisipo, Brandão (1987) conta que
“Laio, hóspede de Pélops, raptou-lhe, por paixão incontrolável, o filho Crisipo (Apol.
3,44), o que irá provocar a "culpa primordial" dos labdácidas, como se mostrará no
mito de Édipo. [...] Laio teria sido o primeiro homossexual ativo e Tâmiris, o passivo.”
(BRANDÃO, 1987 p. 60)
Brandão (1986, p. 245) conta que a Esfinge, “Este monstro fora enviado por
Hera, a protetora dos amores legítimos, contra Tebas, para punir a cidade do crime de
Laio, que raptara Crisipo, filho de Pélops, introduzindo na Hélade a pederastia” (ibd)
para questionar como as Erínias26 não reclamaram a morte de Laio na consciência de
Édipo, concluindo que
(...) o tema da cólera do morto, a qual não aparece em Homero,
mas que é formalmente sugerida por Píndaro, ocupa todo o
início de Édipo Rei. Por que Tebas novamente é assolada por
uma peste? Simplesmente porque o assassino de Laio não foi
punido. Mas quem é o criminoso? A temática da peça é
precisamente a busca do parricida. O incesto é descoberto por
acréscimo. Religiosamente falando, o mesmo não desempenha
papel algum importante na tragédia". (BRANDÃO, 1987, p.
265)

A relação incestuosa entre Édipo e Jocasta é colocada em segundo plano na
tragédia de Sófocles (2005) sendo inclusive ponto de divergência entre Jung e Freud,
segundo Brandão (1987) “Na realidade, a diferença entre as concepções junguiana e
freudiana do Complexo de Édipo decorre, entre outros fatores, da revisão da teoria da
libido.” (BRANDÃO, 1987, p. 251).
Se limitarmos o nosso exame a apenas essa tragédia, sem levar
em conta as duas outras peças da trilogia de Sófocles — Édipo
26

Na mitologia grega as Erínias são a personificação da vingança, simbolicamente “espelham a culpa
recalcada e destrutiva, o tormento do remorso” (BRANDÃO, 1987, p.285)
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em Colono e Antígona — não chegaremos a qualquer resposta
decisiva. Mas pelo menos nos será possível formular
legitimamente uma hipótese: a de que o mito pode ser entendido
não como o símbolo do amor incestuoso entre mãe e filho, mas
como símbolo da revolta do filho contra a autoridade paterna na
família patriarcal; e que o enlace de Édipo e Jocasta vale apenas
como elemento secundário, como indicação da vitória do filho
que, ao assumir o lugar do pai, assume também todas as
prerrogativas paternas. (BRANDÃO, 1987, p. 254)

Se por um lado a questão da sexualidade, hetoronormativa ou não, incestuosa ou
não, parece não ter lugar de destaque no conto de Sófocles (2005), conforme Brandão
(1987) analisa que “Insistindo em que a sexualidade do inconsciente é tão-somente um
símbolo, e que sua referência é prospectiva e não retrospectiva, Jung não atribui uma
significação muito grande ao incesto como tal”( JUNG, 1927, apud BRANDÃO, 1987,
p. 252) e prossegue a reflexão no sentido de que "Em princípio, a coabitação 'com uma
velha' dificilmente seria preferida às relações sexuais com uma mulher jovem. A mãe só
psicologicamente parece ter adquirido significação incestuosa" (ibd.). Ao final Brandão
(1987) resume “o que pensa Jung sobre o incesto. Não se trata, portanto, na psicologia
analítica junguiana, de se negar o Complexo de Édipo, mas de atribuir-lhe uma nova
dimensão.” (BRANDÃO, 1987, p. 253)
Por outro lado, o parricídio parece assumir uma posição de destaque que também
não lhe cabe, pois, quanto ao parricídio “tem-se no mito o episódio de Altêmenes, que
mata a seu pai Catreu, confundindo-o com um pirata.” (BRANDÃO, 1987, p. 61) e
uma série de outros assassinatos e destronamentos por toda a mitologia grega
apresentados por Brandão (1987). Ainda sobre parricídio Brandão (1987) discute que no
conto Édipo Rei não consta nenhum sinal de culpa ou remorso em Édipo, mesmo que
inconsciente, tanto antes quanto depois de saber que era o assassino (BRANDÃO, 1987,
p. 247). E prossegue com o entendimento de que “se os poetas não agiram assim, é
porque o tema do parricídio lhes foi imposto por uma tradição mais antiga, que
estampava entre pai e filho uma hostilidade bem mais forte do que aquela que subsiste
nas obras do século V a.C.” (ibd.)
Análises e interpretações de mitólogos podem ser encontradas nos estudos de
Brandão (1987) e devem ser exploradas para melhor compreensão acerca do que já foi
reconhecido quanto a complexidade do pensamento grego arcaico e, consequentemente,
da trilogia tebana. Para contraste ao que nesse estudo se pretende destacar, vale conferir
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uma conclusão a que se chega de Édipo no contexto da mitologia, para além do conto de
Sófocles (2005).
Desse modo Labda, Lábdaco, Cípselo e Édipo não seriam
nomes, mas cognomes, que designariam, para os dois primeiros,
uma deformidade, e, para os dois últimos, um episódio relativo
à sua libertação. E era assim, frisa Delcourt, que "os Gregos
compreendiam e interpretavam Kýpselos e Oidípus". O mito de
Cípselo e Édipo, pensa a autora, se origina do hábito de se
exporem os recém-nascidos deformados. Mas, acrescenta ela,
como ambos são vitoriosos e os antigos não podiam admitir que
seus heróis fossem fisicamente deficientes, atribuiu-se o defeito
físico maléfico a um antepassado próximo: no caso do rei de
Corinto, a Labda, e no do rei de Tebas, a Lábdaco e Laio, cuja
etimologia popular traduziria "o esquerdo, o cambaio". Fica,
pois, justificada, ao menos do ponto de vista "religioso e
etimológico", a exposição de Édipo. (DELCOURT [1891-1979],
apud BRANDÃO, 1987, p. 241)

Parece plausível que para o pensamento grego o enjeitamento de Édipo por
deficiência física fosse aceito, mas como já referimos não foi essa a versão adotada por
Sófocles (2005). O nome de Édipo parece ser um enigma a ser decifrado, especialmente
para esse estudo, para alcançarmos um sentido que dialogue com os vários tantos
sentidos já atribuídos ao conto de Sófocles (2005).
Importante nesse ponto retomar o que Villas Boas explica acerca da plasticidade
pela qual a reapropriação do passado é perpassada, na medida em que cada geração
altera, ou não, o sentido dos conhecimentos preexistentes (VILLAS BOAS, 2010, p.
380) e já antecipar a menção que faremos sobre “discurso interpretativo dominante”
(TOURAINE, 2007 apud JODELET, 2009, p. 682) para tratar da Teoria das
Representações Sociais.
Parece haver um deslocamento do tema tratado na trilogia tebana, segundo as
análises e interpretações observadas em Brandão (1987). E esse deslocamento parece
estar objetivado em Édipo, como se pretende demonstrar a seguir.
No entendimento de Brandão (1987), “A verdade é que somente a partir de
Sófocles (Édipo Rei, 1030-1036) é que surgem as cicatrizes como sinal de
reconhecimento e justificativa etimológica.” (BRANDÃO, 1987, p. 243), sendo
apresentar seguintes possíveis soluções para o nome de Édipo.
Seja como for, a não ser no plano simbólico, o sinal dos pés
inchados ou perfurados de Édipo constituem um absurdo em
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matéria de reconhecimento. Não é possível que Jocasta, após
tantos anos de casamento, não tivesse visto os pés deformados
do filho e marido! Somente a literatura tardia os viu e valorizou.
(BRANDÃO, 1987, p. 244)
[...]
Mas, como acentua Delcourt, quando um grande artista ou
dramaturgo como Sófocles repete um episódio simultaneamente
absurdo e supérfluo como este, é que o fato lhe deve ter sido
imposto por uma mitopéia anterior. (DELCOURT [18911979], apud BRANDÃO, 1987, p. 244)

A hipótese de mitopeia ser um equívoco de Sófocles (2005), como se Édipo
fosse apenas um personagem de literatura grega arcaica, seria reduzir a complexidade
do pensamento grego arcaico à tragédia grega enquanto literatura nos moldes do
pensamento atual.
A escolha de Édipo como personagem principal para a construção da trilogia
tebana não parece estar adequada à hipótese de um equívoco quanto ao que seria um
detalhe da cicatriz em seu pé, primeiro porque a trilogia tem riqueza de detalhes e lógica
de narrativa que justificam peça ter sido premiada à época e sobrevivido ao longo dos
milênios e culturas, sendo objetivo de diversos estudos. Segundo porque é após o conto
“Édipo Rei” (2005) que Édipo passa a ser sinônimo de pé inchado.
Após Sófocles, Oidípus, "Pé-Inchado" (ou "Pés-Inchados"?),
"exibe ainda suas cicatrizes como sinal de reconhecimento em
dois resumos, sem indicação de fonte". O primeiro é a Fábula
do chamado Segundo Mitógrafo do Vaticano, cujo teor é o
seguinte: "um dia, quando Édipo se calçava, sua mãe viu-lhe as
cicatrizes e, reconhecendo o filho, gemeu desesperadamente". O
segundo é a fábula 67 de Higino: "O velho Menetes, que havia
exposto Édipo, reconheceu-o como filho de Laio pelas
cicatrizes nos tornozelos". (BRANDÃO, 1987, p. 243)

Constata-se que Édipo é um personagem complexo e que, a partir da trilogia
tebana, suscitou especulações que fizeram surgir narrativas como justificativas para
anátemas enquanto práticas sociais. Édipo Rei (Sófocles, 2005) a um só tempo está
impregnado, e passa a produzir, “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62)
Para explicar o nome de Édipo recorrendo aos significados da época “Marie
Delcourt chama a atenção para o fato de que na palavra Oidípus em grego
compreenderia dípus, "dois pés" e, desse modo, o nome próprio do iniciando
expressaria o nome comum da espécie.” (DELCOURT [1891-1979], apud BRANDÃO,
1987, p. 261). Coincidentemente, esse é o enigma decifrado por Édipo no início do
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conto Édipo Rei (SÓFOCLES, 2005), momento em que os tebanos exaltam o poder de
Édipo dizendo: “Porque tu livraste a cidade de Cadmo do tributo que nós pagávamos à
cruel Esfinge.” (BRANDÃO, 1987, p.7) .
Segundo Brandão (1987) “A presença hostil da Esfinge às portas de Tebas é
diversamente explicada.” (BRANDÃO, 1987, p. 259) e a versão mais aceita é a de que
ela surgiu em razão do "amor criminoso" (BRANDÃO, 1987, p.259) entre Laio e
Crisipo, e devorava todos que por ela passassem e não solucionassem o enigma lançado.
O encontro de Laio com Édipo nessa versão apresentada por Brandão (1987)
para a presença da Esfinge27 teria ocorrido porque “Laio resolveu ir a Delfos para saber
como livrar a cidade de tamanha desgraça. Foi essa viagem que ensejou o encontro
mortal com o filho outrora exposto.” (BRANDÃO, 1987, 246).
Édipo estava em autoexílio, depois que, tendo um convidado da festa de seus
pais se embriagado e o ofendido dizendo que era um filho enjeitado, foi consultar o
oráculo e soube que mataria o pai, casaria com a mãe e teria filhos malsinados. Para
lutar contra o determinismo do destino que “as torpezas que os funestos oráculos
haviam prenunciado.” (SÓFOCLES, 2005, p. 57) decidiu ir para bem longe de sua terra.
O conto Rei Édipo (SÓFOCLES, 2005) apresenta apenas uma versão para o
assassinato de Laio, a versão contada pelo próprio assassino: Édipo.
Seguia eu minha rota, quando cheguei àquela tríplice
encruzilhada; ali, surge-me pela frente, em sentido contrário,
um arauto, e logo após um carro tirado por uma parelha de
cavalos, e nele um homem tal como descrevestes. O cocheiro e
o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada.
Furioso, eu ataquei o cocheiro, e o viajante chicoteou-me na
cara com seu duplo rebenque. Ah! Mas ele pagou caro essa
afronta; ergui o meu bordão com que viajava, e bati-lhe, com
esta mão; ele caiu, à primeira pancada, no fundo do carro.
Atacado matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação
com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que
eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum
cidadão, nenhum forasteiro o poderá receber em sua casa, nem
dirigir-lhe a palavra... Todos terão que me repelir... E o mais
horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim! A
esposa do morto, eu a maculo tocando-a com as minhas mãos,
porque foram as minhas mãos que o mataram... Não sou eu um
27

Segundo Brandão (1986) a figura da Esfinge foi criada pela sociedade helênica “com base em duas
determinações superpostas: a realidade fisiológica, isto é, o pesadelo opressor e o espírito religioso, quer
dizer, a crença nas almas dos mortos representadas com asas.” (BRANDÃO, 1986, p. 246)
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miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me
exile, e que, exilado, não mais possa voltar pátria de origem,
nem ver os que me eram caros, isto que estou fadado a unir-me
a minha mãe, e a matar meu pai, a Políbio, o homem que me
dua a vida e me criou? Não pensaria bem aquele que afirmasse
que meu detino é obra de deus malvado e inexorável? Ó
Potestade divina, não, e não! Que eu desapareça dentre os
humanos antes que sobre mim caia tão acerba vergonha!
(SÓFOCLES, 2005, p. 56-57)

Naquele ponto da estrada se dá o encontro do público e o privado sob a aparente
ilusão de encontro entre anônimos. O cocheiro e o viajante (um escravo e um servo)
tentaram tirar da estrada um andante, transeunte, que os atrapalhava a passar com o
carro que transportava o Rei Laio, um arauto e outro servo (SOFOCLES, 2005, p. 54).
Édipo, que em autoexílio para contrariar o vaticínio oracular de destronar o pai através
do parricídio e, através de relação incestuosa com a mãe, trazer ao mundo filhos
malsinados, sentiu-se atacado por escravos, reagiu em legítima defesa, e matou os
quatro, conseguindo apenas um sobreviver e escapar.
Seguindo o autoexílio, vagueando sem destino, na região de Tebas, Édipo
encontra a Esfinge,28 que devorava todos quantos passassem por ela sem responder à
pergunta que lhes fazia.
Importante elucidar essa figura mitológica, pois segundo Brandão (1987)
“(...) a Esfinge pertence simultaneamente a duas categorias de
seres, que correspondem a dois enfoques diferentes: irmã de
Efialtes, o monstro é um pesadelo, um demônio opressor; irmã
das Sereias, a "cruel cantora" é uma alma penada. Com efeito,
Sereias, Queres, Erínias, Harpias, as Aves do Lago de Estinfalo
. .. são, em princípio, almas dos mortos. Assim como existem
várias Sereias, teria havido várias Esfinges”.(BRANDÃO, 1987,
p. 258)

Brandão (1987) considera que as outras formas de Esfinge foram esquecidas tal
é a força da trilogia tebana em reforçar a figura de uma Esfinge opressora, assim como a
noção de Esfinge inquiridora aparece a partir do Rei Édipo e a partir de então se torna
comum na literatura (BRANDÃO, 1987, p. 260).

28

A narrativa não está no conto Rei Édipo e essa cronologia é a conclusão a que se chega ao considerar
que, tendo Laio saído em busca de orientações do oráculo acerca do que fazer para derrotar a Esfinge que
a todos devorava e, tendo Édipo recebido Jocasta como esposa como recompensa por ter derrotado a
Esfinge, logo, Édipo encontrou a Esfinge após assassinar a Laio. “A Esfinge é, pois, a junção de dois
aspectos: o pesadelo opressor e o terror infundido pelas almas dos mortos.” (BRANDÃO, 1987, p. 258)
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Uma das versões para o enigma da Esfinge em Tebas é a seguinte:
"Existe um bípede sobre a terra e quadrúpede, com uma só voz,
e um trípode, e de quantos viventes que vagueiam sobre a terra,
no ar e no mar, é o único que contraria a natureza; quando,
todavia, se apóia em maior número de pés, a rapidez se
enfraquece em seus membros". (BRANDÃO, 1987, p. 261)

Na outra versão a Esfinge pergunta:
[ ...] "Qual o animal que, possuindo voz, anda, pela manhã, em
quatro pés, ao meio-dia, com dois e, à tarde, com três?"
(BRANDÃO, 1987, p. 261)

Há uma variação significativa no conteúdo dos enigmas. A segunda versão é
genérica e se refere a todo e qualquer animal em condições de andar com quatro, dois
ou três pés. A primeira é específica, fala em bípede (animal, podendo ser o homem),
quadrúpede (animais que andam em quatro patas), fala de um trípode29 (poderia ser um
assento da pitonisa, alguém andando com o apoio de um cajado ou algum símbolo que
reúna três elementos), o bípede é o único no ar e no mar que contraria a natureza e
quando se apoia em maior número de pés a rapidez de enfraquece em seus membros.
As versões de respostas tiveram igualmente variações quanto ao conteúdo, que
Brandão (1987) explica que
Respondendo corretamente que era o homem, Édipo está muito
sutilmente fornecendo não seu nome individual, mas o de sua
espécie. Que significaria essa resposta? Marie Delcourt chama a
atenção para o fato de que na palavra Oidípus em grego
compreenderia dípus, "dois pés" e, desse modo, o nome próprio
do iniciando expressaria o nome comum da espécie. Existe
igualmente uma tradição segundo a qual Édipo decifrara o
enigma sem pronunciar a resposta: à pergunta da Esfinge ele
tocou a fronte e o monstro compreendeu que o jovem se
designava a si próprio para responder à questão proposta.

A chegada de Édipo ao trono de Tebas tem igualmente versões variadas,
Brandão (1987) conta que
Com a morte trágica de Laio, já que o trono não poderia ser
ocupado por mulher, no caso Jocasta, Creonte, irmão da rainha,
assumiu o poder. Mas, como a luta e a vitória sobre um monstro
são coroadas com a conquista de um reino e o casamento com a
princesa ou rainha, "o povo tebano" exigiu que o destruidor da

29

Assento utilizado pelas Pitonisas no oráculo de Delfos (BRANDÃO, 1987, p. 125)
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Esfinge, como salvador de Tebas, ocupasse o trono dos
Labdácidas. (BRANDÃO, 1987, p. 264)

Entretanto existe outra versão, assinalada por Brandão (1987), de que nas
Fenícias, obra literária de Eurípedes (480 – 406 a.C.), a narrativa de Jocasta acerca de
como “seu irmão Creonte lhe prometera a mão àquele que decifrasse o enigma da virgem
engenhosa e como, por acaso, fora Édipo quem compreendera os cantos da Esfinge.”
(BRANDÃO, 1987, p. 264)

A convergência das versões30 produz o entendimento de que, decifrado o
enigma, a Esfinge se lança no precipício e como recompensa Édipo salva Tebas da
calamidade, é proclamado rei e casa com Jocasta.
Édipo chega o poder pelo saber. O saber utilizado para vencer a Esfinge e que
lhe dá o poder de governar Tebas, que passa a ser exercido de maneira cega e traz as
calamidades novamente para Tebas.
A respeito desse saber, e fazendo referência ao conto de Sófocles (2005),
Foucault (2005) conta que
Nas sociedades indo-européias do leste mediterrâneo, no
final do segundo e início do primeiro milênios, o poder
político era sempre detentor de um certo tipo de saber. O rei
e os que o cercavam, pelo fato de deterem o poder, detinham
um saber que não podia e não devia ser comunicado aos
outros grupos sociais. Saber e poder eram exatamente
correspondentes, correlativos, superpostos. Não podia haver
saber sem poder. E não podia haver poder político sem a
detenção de um certo saber especial. (FOUCAULT, 2005,
p.47)

Há um ponto significativo no enigma da Esfinge de Tebas, que durante a cólera
de Édipo no processo inquisitorial para descobrir quem era o assassino de Laio ajusta as
peças desse quebra-cabeça para compreendermos que a Esfinge de Tebas surgiu pelo
exercício do poder tirânico de Édipo, e que lançava a cada um que passava o enigma
que lhe cabia e que dizia respeito aos tebanos cujas individualidades se construíam a
partir da experiência de pertencimento àquele território.

30

idem nota 28
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Ilustração 7 – Édipo e a esfinge

Fonte: Site Wikipedia31

Figura localizada através do termo “édipo e a esfinge” digitado na plataforma de buscas pela internet
“Google”. Disponível em
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Moreau#/media/File:Oedipus_and_the_Sphinx_MET_DP14201-023.jpg> Acesso em: 27 dez. 2018
Título da Obra “Édipo e a Esfinge”, de 1864, atribuída a “Gustave Moreau (6 de abril de 1826 - 18 de
abril de 1898) foi um pintor francês. Tornou-se célebre por ser um dos principais impulsionadores da arte
simbolista do século XIX.” Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Moreau > Acesso em:
27 dez. 2018
31
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A compreensão do “universo de discurso” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) que
constitui trilogia tebana implica a noção de trajetividade (VIRILIO apud JUSTO, 2012,
p. 19) que se processa no manejo da relação tempo e espaço, ou tempo-espaço na sua
inter-relação, e que, conforme já apontado nesse estudo, somam-se às discussões sobre
relação público-privado feitas por Sennet (1999) e Jovchelovitch (2000). A pesquisa por
mapas de localização de Corinto, cidade-Estado de origem de Édipo quando se dá o
primeiro autoexílio, articulados com os lugares onde Édipo foi consultar o oráculo
acerca de seu futuro (Ilustração 11), tendo passado por Tebas (Ilustração 9) e pela zona
de Fócida (Ilustração 10) onde, após ter se consultado com o oráculo enfrenta viajantes
e assassina Laio, fixa morada em Tebas (Ilustração 9).
lustração 8 – Localização de Corinto

Fonte: Site Wikipedia32
32

Cidade-Estado grega onde Édipo cresceu, pensando ser membro da aristocracia de Corinto, saiu em
auto-exílio recusando permitir que se cumprisse o vaticínio oracular de ascensão ao trono por parricídio
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Ilustração 9 – Localização de Tebas33

Fonte: Site Wikipedia

Ilustração 10 – Localização da região da Fócida34

Fonte: Site Wikipedia

e relação incestuosa com a mãe. Mapa obtido através de pesquisa no site Wikipedia utilizando a palavra
“Corinto”. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Corinto#/media/File:Greece_location_map.svg>
Acesso em 27.12.2018
33
Cidade-Estado grega onde Édipo nasceu, onde mais tarde reinou após derrotar a Esfinge que assolava
a cidade, e de onde partiu em auto-exílio em busca de sentido para a vida. Mapa obtido através de
pesquisa no site Wikipedia utilizando a palavra “Tebas”. Disponível em
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Grécia)#/media/File:2011_Dimos_Thiveon.png> Acesso em 27
dez. 2018
34
Região onde Édipo matou Laio em um conflito em trajeto de passagem. Mapa obtido através de
pesquisa no site Wikipedia utilizando a palavra “fócida grécia”. Disponível em <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fócida#/media/File:GreeceFokis.png> Acesso em 27 dez. 2018
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Ilustração 11 – Localização de Delfos

Fonte: Site Wikipedia

Ilustração 12 – articulação dos mapas de localização de Corinto, da região de Corinto,
de Tebas, da região da Fócida e de Delfos35

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da articulação das ilustrações 9, 10 e 11

35

Articulação dos mapas para compreender o primeiro autoexílio realizado por Édipo e a relação tempoespaço na trajetividade do conflito de deslocamento.
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Ilustração 1336 – Localização do trajeto realizado por Édipo na ocasião em que
assassina Laio

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da articulação das ilustrações 9, 10, 11 e 12

No conto Rei Édipo, para saber quem era o assassino de Laio a respeito de quem
o oráculo de Apolo revelou que era a culpa das maldições que assolavam novamente
Tebas, Édipo mandou chamar o adivinho Tirésias e, encolerizando-se diante da recusa
em revelar-lhe o assassino, proferiu a seguinte injúria: “Quando te revelaste um
adivinho clarividente? Por que, quando a Esfinge propunha aqui seus enigmas, não
sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade?” (SÓFOCLES,
2005, p. 29).
O diálogo de Tirésias e Édipo simboliza a disputa travada por saberes à época
pelo domínio da verdade. Disputa que Focault (2005) assim descreve: “De um lado
estão os deuses, do outro os pastores. Mas entre os dois há o nível dos reis, ou melhor,
o nível de Édipo.” (FOUCAULT, 2005, p. 40). Tanto são poderes, que para investigar o
36

A Ilustração 13 é resultado do processo de pesquisa dos mapas das regiões por onde Édipo passou em
seu processo de autoexílio.
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crime, Édipo, que não o faz por honra aos antepassados de Tebas – e de Zeus, da
linhagem a qual ele ainda não sabia pertencer – mas para manter-se no poder, mandar
chamar Tirésias e diz-lhe: “salva a cidade, salva a ti próprio, a mim, e a todos,
eliminando esse estigma que vem do homicídio.” (SÓFOCLES, 2005, p. 22)
A disputa por poder entre Tirésias e Édipo é longa e complexa, da qual
importam para o momento o seguinte trecho dito por Tirésias a Édipo:
(...) se tu possuis o régio poder, ó Édipo, eu posso falar-te de
igual para igual! Tenho esse direito! Não sou teu subordinado,
mas sim de Apolo (SÓFOCLES, 2005, p. 30).

A fala de Tirésias sobre falar de igual para igual é recebida com grande repulsa
por Édipo, revelando uma estratégia de Sófocles (2005) de falar através de seus
personagens sobre assuntos que de difícil aceitação diante do “Saber autocrático do
tirano que, por si só, pode e é capaz de governar a cidade.” (FOUCAULT, 2005, p. 47)
O governo de Édipo, embora seja uma questão omitida na trilogia tebana, é
apresentado desde o início do conto com ares de soberania por Édipo ao dizer ao povo
que clama por socorro diante da calamidade que assola Tebas: “Não conheço vossos
sofrimentos; mas na verdade, de todos nós, quem mais se aflige sou eu. Cada um tem
sua queixa; mas eu padeço as dores de toda a cidade, e as minhas próprias”
(SÓFOCLES, 2005, p. 8), mas, como sinaliza Foucault (2005) quando diz que Édipo
É interessado em manter a própria realeza que Édipo quer
buscar a solução do problema. E quando começa a se sentir
ameaçado pelas respostas que surgem em sua volta, quando o
oráculo o designa e o adivinho diz de maneira mais clara
ainda que é ele o culpado, sem responder em termos de
inocência, Édipo diz a Tirésias: "Tu queres meu poder; tu
armaste um complô contra mim, para me privar de meu
poder". (FOUCAULT, 2005, p. 42)
Importante notar que no início da discussão Tirésias diz a Édipo: “Oh! Terrível

coisa é a ciência, quando o saber se torna inútil! Eu bem assim pensava; mas creio que
o esqueci, pois do contrário não teria consentido em vir até aqui.” (SÓFOCLES, 2005,
p. 23)
E a discussão, que parece ser um mau presságio, na verdade é uma peça do
enigma montado por Sófocles (2005), quando Tirésias diz
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(...) tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males,
ignorando quem és, o lugar onde estas, e que é aquela com
quem vives. Sabes tu, por acaso, de quem és filho? Sabes que és
o maior inimigo dos teus, não só dos que já se encontram no
Hades, como dos que ainda vivem na terra? Um dia virá, em
que serás expulso desta cidade pelas maldições maternas e
paternas. Vês agora tudo claramente; mas em breve cairá sobre
ti a noite eterna.; (Sófocles, 2005, 30)
[...]
Essa grandeza é que causa tua infelicidade (SÓFOCLES, 2005,
p. 32).

A hipótese que nesse momento precisa ficar registrada é a de que quando a
Esfinge lançou o enigma Édipo reconheceu-se como o trípode que vagueia sobre a terra,
porque naquele momento ele estava em autoexílio e com o bordão que viaja e que usou
para matar os viajantes pelo caminho. A essa consciência de constituir-se sujeito na
existência e em confronto ao determinismo fatalista oracular cujas condições políticas e
econômicas eram as forças objetivantes que constituíam o discurso predominante da
época e com as quais Édipo lutava e, que ao mesmo tempo o mantinham em autoexílio
em busca de si, é que do que trata Foucault (2005) sobre o marxismo acadêmico
que consiste em procurar de que maneira as condições
econômicas de existência podem encontrar na consciência
dos homens o seu reflexo e expressão. Parece-me que essa
forma de análise, tradicional no marxismo universitário da
França e da Europa, apresenta um defeito muito grave: o de
supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de
conhecimento, as próprias formas do conhecimento são de
certo modo dados prévia e definitivamente, e que as
condições econômicas, sociais e políticas da existência não
fazem mais do que depositar-se ou imprimir-se neste sujeito
definitivamente dado (FOUCAULT, 2005, p. 8)

A vitória de Édipo sobre a Esfinge não foi uma vitória qualquer. Não se tratava
de um jogo de trocadilhos ou de uma charada, e para formular uma hipótese de resposta
ao enigma da Esfinge há que se fazer uma reflexão com base no estudo que Foucault
(2005) apresenta como “uma pesquisa propriamente histórica” (ibd., p. 7) com o
objetivo de demonstrar como as práticas sociais podem “engendrar domínios de saber”
(ibd., p. 8) que faz aparecer novas técnicas, métodos, conceitos, objetivos, sobretudo
“formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento.” (ibd), um
conhecimento que Foucault (ibd.) destaca que não foi imposto, nem proposto aos
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sujeitos do conhecimento, mas constituíram práticas sociais e fizeram “nascer um tipo
absolutamente novo de sujeito de conhecimento.”(ibd.)
A investigação empreendida por Édipo envolve outros personagens com
diálogos repletos de simbolismos que poderão ser oportunamente discutidos, em outros
trabalhos. O que para agora importa registrar é que a investigação tem como única pista
a mensagem do oráculo de Apolo, trazida a Édipo por Creonte, irmão de Jocasta, sua
esposa-mãe, e assim dizia: “Tendo sido morto o rei Laio, o deus agora exige que seja
punido o seu assassino, seja quem for.” (SÓFOCLES, 2005, p. 11). A mensagem só foi
enviada porque Édipo mandou Creonte perguntar ao oráculo de Apolo, e somente
depois de ter empreendido os esforços possíveis para solucionar a calamidade de Tebas
(id, p.8).
Para compreendermos em que consiste a afirmação de Foucault (2005) de que
“as práticas sociais, os ritos, num universo do discurso, recoloca, no fundo, a prática
do discurso no interior das práticas sociais.” (ibd., p. 145) há que se atentar para aquilo
que se realiza na Grécia Arcaica em culto às divindades, cujas práticas sociais eram
estruturantes da sociedade helênica, nas quais o poder do patriarcado era exercido para
controle dos corpos femininos através de ritualísticas que subjugavam a mulher ou que a
autorizavam o exercício da fala e a circulação nos espaços públicos, conforme é
minuciosamente tratado por Sennet (2003, p. 62-74).
Tomando público-privado na relação dialética de sua dimensão simbólica e da
materialidade produzida pelas sociedades, Jovchelovitch (2000) discute a “constituição
e o desdobrar histórico do fenômeno e do conceito” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 45)
no sentido de que
Duby & Ariés (1990) mostram como a delimitação de um
espaço privado, algo que somente surge em sua forma
moderna plena nas sociedades burguesas anglo-saxãs, já
podia ser observado em sociedades mais remotas como a
Europa Medieval e até mesmo a pólis grega.
[...]
Estas são as questões que constituem o significado
fundamental das esferas pública e privada. Elas indicam
que existem coisas que devem ser privadas e outras
coisas que devem ser apresentadas publicamente (res
publica), pois somente assim é que elas podem existir
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 45).
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Jovchelovitch argumenta que o que significa ser homem e mulher – e os
vínculos entre mulher e privado, homem e público – são construções sociais e históricas
que estruturam “A vida política e a vida domiciliar que, desde o surgimento da cidadeestado grega, sempre existiram como entidades independentes embora relacionadas
coincide com o contraste entre uma esfera de vida pública e outra privada”
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 48) e prossegue na discussão sobre ser exposto nas
arenas de debates aquilo que era de interesse comum a todos os cidadãos e sobre ser
reservado ao âmbito domiciliar aquilo que devesse ser mantido em segredo
Como Arendt (1983: 68) assinala, “a privação da privatividade
reside na ausência de outros; para estes, o homem privado não
se dá a conhecer, e, portanto é como se não existisse.” Esse era
o sentido em que tanto as mulheres como os escravos eram
privados na pólis grega. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 51)

Jocasta tentou manter em oculto, em particular quando compreendeu ser Édipo
seu filho, tentando dissuadi-lo da descoberta e consequentemente tornar pública a
notícia. “Infeliz! Tomara que tu jamais venhas a saber quem és.” (SÓFOCLES, 2005 p.
76-77)
O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora
da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro; nesse momento
passava o carro a meu lado, e o viajante chicoteou-me na cara
com o seu duplo rebenque. Ah! mas ele pagou caro essa afronta;
ergui o bordão com que viajava, e bati-lhe, com esta mão; ele
caiu, à primeira pancada, no fundo do carro. Atacado, matei os
outros. (SOFOCLES, 2005, p. 57-58)

O servo, escravo de Laio e sobrevivente do conflito de trânsito, agora sob tortura
de Édipo e em acareação com o mensageiro que trazia a notícia da morte de Políbio, diz
sobre ter entregue a este a criança entregue por Jocasta – o próprio Édipo – para morrer:
“De pena dele, senhor! Pensei que este homem o levasse para sua terra, para um país
distante... Mas ele o salvou da morte para maior desgraça! Porque, se és tu quem ele
diz, sabe que tu és o mais infeliz dos homens!” (SÓFOCLES, 2005, p. 86). Sófocles
desvela, na voz de Édipo, que a culpa de o oráculo se cumprir está no papel legitimador
das práticas sociais. É culpa todos por sua desgraça, não lamenta por ter partido de sua
terra fugindo do determinismo do oráculo que vaticinou o parricídio. Mesmo tendo se
enganado ao partir, seu único lamento é ter assassinado pessoas pelo caminho, por
reconhecer que naquele momento agiu em razão de sentir-se superior aos viajantes.
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O que gostaria de mostrar é que, no fundo, Édipo representa na
peça de Sófocles um certo tipo do que eu chamaria saber-epoder, poder-e-saber. É porque ele exerce um certo poder
tirânico e solitário, desviado tanto do oráculo dos deuses que ele
não quer ouvir, quanto do que diz e quer o povo, que, em sua
sede de poder e saber, em sua sede de governar descobrindo por
si só, ele encontra, em última instância, os testemunhos
daqueles que viram. Vemos assim como o jogo das metades
pôde funcionar e como Édipo é, no fim da peça, um
personagem supérfluo. Isto na medida em que este saber
tirânico, este saber de quem quer ver com seus próprios olhos
sem escutar nem os deuses nem os homens, permite o
ajustamento exato do que haviam dito os deuses e do que sabia
o povo. Édipo, sem querer, consegue estabelecer a união entre a
profecia de deus e a memória dos homens. O saber edipiano, o
excesso de poder, o excesso de saber foram tais que ele se
tornou inútil; o círculo se fechou sobre ele, ou melhor, os dois
fragmentos da téssera se ajustaram e Édipo, em seu poder
solitário, se tornou inútil. Nos dois fragmentos ajustados a
imagem de Édipo se tornou monstruosa. Édipo podia demais
por seu poder tirânico, sabia demais em seu saber solitário.
[...]A tragédia de Édipo está bem próxima, portanto, do que
será, alguns anos depois a filosofia platônica. Para Platão, na
verdade, o saber dos escravos, memória empírica do que foi
visto, será desvalorizado em proveito de uma memória mais
profunda, essencial, que é a memória do que foi visto no céu.
(FOUCAULT, 2005, p. 48-49)

A esse saber “dos escravos, memória empírica” a que se refere Platão (apud
FOUCAULT, 2005, p. 49), a essa “memória dos homens” unida a “profecia de deus”
(ibd.) revelada por Tirésias é que correspondem os fragmentos que, ajustados, formam a
imagem de Édipo. Édipo é a imagem, a representação, de um poder-saber cego, “poder
real” (SÓFOCLES, 2005, p. 54) inútil, dispensável. Édipo é a um só tempo
representação da decadência do patriarcado enquanto estrutura para produção da
verdade jurídica e da valorização do saber popular, que dispensa a autoridade do
patriarcado pela união direta entre divino e profano, tornando dispensável a mediação
do adivinho – como representação do “universo reificado” (MOSCOVICI, 2003, p. 52).
O desespero de Édipo diante do desvelamento do vaticínio do oráculo de Delfos
é reconhecer-se no exercício do poder não pela relação incestuosa, nem pelo parricídio,
pois desses fatos ele considerava-se sem culpa – essa inclusive é uma tônica no segundo
livro da trilogia, “Édipo em Colono” (SÓFOCLES, 2001, p. 100-198) que o leva a
“conquistar a vida eterna” (SÓFOCLES, 2001, p. 186). O desespero de Édipo é
constatar que diante dele estava então o sobrevivente de um assassinato, que naquele
momento se desvelava, não mais como uma justa provocada e sim como uma vingança.
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Foi uma briga provocada por um escravo que transportava Laio, o Rei de Tebas,
descendente de Zeus. Para Édipo era um cocheiro, pessoa de “baixo nascimento” –
como Édipo reconhecia a si em relação a Jocasta, por acreditar ser filho Políbio
(SÓFOCLES, 2005, p. 77), – e Édipo era superior a ele, filho de Políbio, rei de Corinto.
No momento em que o servo, sob condução coercitiva e tortura, é inquirido por
Édipo sobre o que “sabia”. A resposta desvela “poder”. Não havia mais anonimato
naquele campo aberto. Fugindo de exercer o poder pela sede de poder – matando o pai e
se casando com a mãe, conforme o vaticínio do oráculo – Édipo o cumpriu. Não na
relação incestuosa ou no parricídio, pois disso ele não carregava culpa. Cumpriu a
tirania no caminho de Delfos, na relação público-privado, entre o filho do rei de
Corinto, homem público que pode circular e o cocheiro viajante, escravo que deve ficar
privado, como assinalado por Jovcehlovitch (2000, p. 51). Cumpriu no exercício de um
poder que se rebaixou pelo uso da força para extrair de um servo o conhecimento, a
memória guardada com um escravo. É a constatação desse saber-poder que torna o a
poesia trágica. E é essa constatação de poder-saber que leva Édipo a arrancar os
próprios olhos. O conhecimento que circula nas camadas populares, os escravos que têm
memória, os escravos que têm privacidade.
A essa investigação em busca da verdade no conto de Sófocles (2005) assume
contornos do que Foucault (2005) apresenta como típico da Idade Média tendo como
instrumento “o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas a forma de saber.
Forma de saber situada na junção de um tipo de poder e de certo número de conteúdos
de conhecimentos. [...] O inquérito é uma forma de saber-poder”. (FOUCAULT, 2005,
p. 77-78). Entretanto, em Édipo tem-se a figura do engendramento do sujeito, pela
tomada de consciência do processo dialético da sua trajetória de luta contra o podersaber. Processo que se dá pela experiência da trajetividade que se inicia com a decisão
de ruptura com o saber estabelecido – “universo reificado” (MOSCOVICI, 2003, p. 52)
representado pelo oráculo de Delfos – e que se processa na mobilidade humana, na
contínua ruptura da relação tempo-espaço, avançando espaço e tempo, confrontando
forças da relação público-privado, desvelando o sentido da vida e engendrando o sujeito
que procura “conquistar a vida eterna” (SÓFOCLES, 2001, p. 186).
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O que nos parece trágico em Édipo ao arrancar os olhos é o símbolo do
nascimento do sujeito, que vai crescer em “Édipo em Colono” e entrar para a
eternidade, sendo torturado e reprimido si mesmo durante o exílio.
A trilogia tebana, compreendida pela perspectiva da mobilidade humana, que se
dá pela capacidade de ruptura da relação tempo-espaço e que se opera a partir da relação
público-privado, no confronto das forças da esfera privada e dos espaços públicos, que
engendram as categorias de poder e saber, parecem encontrar sentido na reflexão de
Foucault acerca do
(...) poder-saber, que Dumézil, em seus estudos sobre as três
funções, isolou, ao mostrar que a primeira função, a do poder
político, era a de um poder político mágico e religioso. O saber
dos deuses, o saber da ação que se pode exercer sobre os deuses
ou sobre nós, todo esse saber mágico-religioso está presente na
função política. (DUMÉZIL apud FOUCAULT, 2005, p.49-50)

O que se pode antecipar da trilogia tebana sem aprofundar na complexa tragédia
escrita por Sófocles e que o fez triunfar de “Ésquilo nas Dionísias Maiores”
(GIORDANI, 2012, p. 383)37 e que na segunda peça, “Édipo em Colono” (SÓFOCLES,
2001, p. 100-198), cego e novamente vagueando pelo mundo, agora com destino ao
povoado vizinho de Atena e guiado pela filha Antígona, Édipo pergunta a um cidadão
quem está com a palavra, no sentido de quem governa no lugar, se há um tirano ou se há
democracia. Em Colonos, Édipo conta um segredo para Teseu38 e entra para a
eternidade, cujos símbolos indicam que ele finalmente descobre que as virtudes que
levam um governante à vida eterna são a paciência, a humildade, prudência e o amor
pela cidade, desde que governadas sem arrogância – ao que parece indicando a
democracia como regime de governo.
Importa considerar que Sófocles (495-405 a.C.) viveu nasceu em Colono e viveu
período da história helênica marcado por aspirações de domínio político e econômico
37

Ésquilo (525-456 a.C) e Sófocles (495-405 a.C.) são apresentados por Giordani (2012) como os dois
grandes nomes da literatura grega arcaica e precursores do teatro.
38
Teseu, segundo Brandão (1986, p. 62), foi quem venceu o Minotauro de Creta e conseguiu sair do
labirinto, onde o monstro morava, utilizando um fio condutor oferecido por Ariadne. Conforme Brandão
(id.), esse “fio de Ariadne, que permite a Teseu voltar à luz, representa o auxílio espiritual necessário
para vencer o monstro.” (BRANDÃO, 1986, p. 64). Por grandes feitos como esses, Teseu, filho enjeitado
de Egeu e Etra, tornou-se rei de Atenas.
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conhecido como “Imperialismo Armado (462-446)” (GIORDANI, 2012, p. 156), sendo
nesse ambiente que “O teatro grego alcança seu mais alto nível com os mestres da
tragédia (Ésquilo, Sófocles e Eurípedes) e da comédia (Cratino, êupolis e Aristófanes).”
(id., p. 157)
O segredo contado por Édipo a Teseu, e que não é revelado em nenhuma das
peças da trilogia tebana, deixa uma pista, quando, no caminho para entrar para a
eternidade, Édipo diz a Teseu:
Conhecerás mais tarde o mistério sagrado lá no local, só
tu, pois nem eu mesmo posso transmiti-lo a nenhum de
teus concidadãos, nem às minhas próprias crianças, apesar
do meu amor por elas. Terás de guardá-lo por toda a vida,
e na hora de tua morte confia-o somente ao súdito mais
digno,para que por seu turno ele o revele um dia a um
sucessor fiel e assim se faça sempre. Desta maneira
manterás a tua pátria ao abrigo das incursões devastadoras
dos soldados de Tebas. Cidades sem número, apesar de
bem governadas, muita vezes adotam a arrogância em
relação a outras, porém o olhar dos deuses, embora
demore, descobrirá aquelas que, contrariando a divina
vontade, agem com violência. (SÓFOCLES, 2001, p. 184)
Convém notar que no conto “Édipo em Colono” (SÓFOCLES, 2001, p. 100198) Édipo é o oposto do “Rei Édipo”, apresentado por Foucault como sendo “(...)
aquele que tomava o poder porque detinha ou fazia valer o fato de deter um certo saber
superior em eficácia ao dos outros. Este é precisamente o caso de Édipo. Édipo é
aquele que conseguiu resolver por seu pensamento, por seu saber, o famoso enigma da
esfinge.” (FOUCAULT, 2005, p. 46).
Na terceira peça da trilogia tebana, “Antígona” (SÓFOCLES, 2001, p. 199-261),
os filhos de Édipo que disputavam o poder entre si cometem uma carnificina, se matam
e Creonte assume o poder. A tirania devasta Tebas e a atmosfera política é contada em
detalhes. Antígona, filha de Édipo que o guiou pelo segundo exílio e que é apresentada
com todas as características que Édipo alcança no segundo exílio em “Édipo em
Colono” e na última peça da trilogia que tem como título seu nome, pratica o suicídio
após ter sido aprisionada em uma caverna por Creonte. Como Teseu, que havia jurado
cumprir os pedidos de Édipo e guardar o segredo, não aparece para salvar Antígona,
reforça-se a hipótese de que o segredo era a democracia e que Antígona, por ter passado

122

pela experiência pessoal de ruptura da relação tempo-espaço a partir da experiência da
trajetividade do exílio, já estaria a salvo.
Há um último ponto do diálogo entre Édipo e Teseu que merece destaque e que
consiste no conteúdo do segredo que Édipo pede a Teseu para “guardá-lo por toda a
vida, e na hora de tua morte confia-o somente ao súdito mais digno,para que por seu
turno ele o revele um dia a um sucessor fiel e assim se faça sempre.” (SÓFOCLES,
2001, p. 184) como forma de proteger a Atenas das invasões de Tebas. E para isso é
preciso considerar quem é Teseu e qual a ligação dele com Édipo.
A história de Teseu é, igualmente à história de Édipo, marcada por reveses,
como o parricídio, explicado por Brandão (1986) que “Quanto a Teseu, é bom não
esquecer que foi por um erro, por um engano fatal que o herói de Atenas se tornou o
responsável pela morte de seu pai Egeu!” (BRANDÃO, 1986, p. 83) e o rapto de
Antíope, da família dos Labdácidaas, com teve um filho chamado Hipólito, mas “a
repudiara para casar com Fedra” (BRANDÃO, 1986, p. 167). Hipólito, filho de
Antíope e Teseu, foi consagrado à Ártemis, irritando profundamente a Afrodite, que
Sentindo-se desprezada, a deusa do amor fez que Fedra
concebesse pelo enteado uma paixão irresistível. Repudiada
violentamente por Hipólito e, temendo que este a denunciasse a
Teseu, rasgou as próprias vestes e quebrou a porta da câmara
nupcial, simulando uma tentativa de violação por parte do
enteado. Tomado pela cólera, mas não querendo matar o
próprio filho, o rei apelou para "seu pai" Posídon, que
prometera atender-lhe três pedidos. (BRANDÃO, 1986 p. 167)

Hipólito morreu em um acidente com a carruagem – um monstro teria agitado as
ondas do mar e espantado os cavalos – no momento em que passava a beira-mar. Com
os pés presos nas rédias, Hipólito foi esfacelado contra os rochedos. Fedra se enforcou
com remorso e Hipólito teria sido ressuscitado por Asclépio a pedido de Ártemis e
transportado para o santuário Diana, na Itália. (BRANDÃO, 1986, p. 166)
Antíope, com quem Teseu teve Hipólito, é bisavó de Édipo, conforme se pode
observar na Ilustração 14 feita a partir da genealogia apresentada por Brandão (1986;
1987). A história de Antíope é igualmente cheia de revéses, como a de Édipo e Teseu.
Brandão (1987) conta que Antiope com Zeus teve os gêmeos Anfião e Zeto
(BRANDÃO, 1987, notas de rodapé, p. 236) e com medo fugiu do pai, que enraivecido
se matou. Foi capturada pelo tio Lico, levada de volta e os filhos foram expostos em
uma montanha, mas pastores os recolheram e os criaram.
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Em Tebas, Antíope foi acorrentada e era tratada como
escrava. Certa noite, no entanto, as correntes caíram-lhe
misteriosamente das mãos e a princesa foi em busca dos
filhos e os encontrou numa humilde choupana. Não a
tendo reconhecido, entregaram-na a Dirce, esposa de
Lico, a qual lhe fora ao encalço. Um dos pastores, que
os havia recolhido, revelou-lhes a identidade de
Antíope; e os gêmeos, após libertarem a mãe,
assassinaram a Lico e Dirce, apossando-se do trono de
Tebas. Por causa da morte de Dirce, Dioniso
enlouqueceu Antíope, que, ferida da mania báquica,
percorreu a Grécia inteira, até que foi curada e
desposada por Foco, herói epônimo da Fócida.”
(BRANDÃO, 1987, p. 236, notas de rodapé)

Além dos filhos Anfião e Zeto que teve com Zeus, e de Hipólito, que teve com
Teseu, Antíope teve um filho com Polidoro, um dos filhos de Cadmo com Harmonia. O
filho de Antíope com Polidoro chama-se Labdco, pai de Laio e avô de Édipo. Por parte
de Cadmo39, Édipo é descendente dos fenícios. Por parte de Harmonia, Édipo é
descendente de Cronos, um dos doze titãs.
A chegada do fenício Cadmo na Ática é contada da seguinte forma:
Cadmo fixou-se na Trácia com sua mãe Telefassa. Morta esta, o
herói consultou o oráculo e este lhe ordenou que abandonasse
em definitivo a procura da irmã e fundasse uma cidade. Para
tanto deveria seguir uma vaca até onde ela caísse de cansaço.
Pondo-se a caminho, Cadmo, após atravessar a região da
Fócida, encontrou uma vaca, marcada nos flancos com um
disco branco, configuração da Lua. Seguiu-a por toda a Beócia
e, quando o animal se deitou de fadiga, compreendeu que se
cumpria o oráculo. Mandou os companheiros a uma fonte
vizinha, consagrada a Ares, em busca de água para as abluções,
mas um dragão os matou. O filho de Agenor conseguiu liquidar
o monstro e, a conselho de Atená, semeou-lhes os dentes, do
que nasceram gigantes ameaçadores, aos quais deu o nome de
Spartói, os "Semeados".” (BRANDÃO, 1987, p. 235)

Além dos filhos Anfião e Zeto que teve com Zeus, e de Hipólito, que teve com
Cadmo teria atirado pedras entre os “semeados” que, não sabendo quem as atirava
lutaram entre si e se mataram, sobrevivendo apenas Equion, Udeu, Ctônio, Iperenor e
Peloro, que juntamente com Cadmo formaram o núcleo aristocrático de Tebas.

39

Cadmo é filho de Agenor, rei da Fenícia, e irmão de Fênix, Cílix e Europa. Com o rapto de Europa por
Zeus, Agenor ordenou que os três filhos mais velhos fossem busca-la. Depois de um tempo, não tendo
conseguido resultado, não tinham como voltar para casa, passaram a fundar colônias. (BRANDÃO, 1987)
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Cadmo, futuro rei de Tebas, durante oito anos serviu ao deus Ares como escravo
como expiação por tê-lo matado e como iniciático ao governo no território. Após o
período Zeus lhe concedeu Harmonia, sua neta e filha de Ares, como esposa. Ares é
filho de Hera com Zeus, Deuses do Olimpo. Afrodite é filha de Zeus, com a ninfa
Dione. Ares e Afrodite tiveram Harmonia, com quem Cadmo, descendente dos fenícios,
se casou.
Feito esse breve apanhado da origem de quem é Teseu e da sua relação com
Édipo, pode-se supor que o segredo contado e não revelado na trilogia tebana guarda
relação com o complexo jogo de enigmas, de relação de poder e saber, de práticas
sociais de dominação e controle, de busca por libertação dos determinantes sociais que
se estabelecem pelo “universo reificado” (MOSCOVICI, 2003, p. 49) representados
pelas figuras aristocráticas e oraculares. A trilogia tebana parece apontar, através do
processo de mobilidade humana e do desvelamento de sentido pelo conhecimento
radicado na memória dos escravos, que o segredo está na titânica Mnemosýne, mãe das
musas que representam as artes – linguagem utilizada por Sófocles (495-405 a.C.) para
denunciar o império tirânico tutelado pelos titãs Cronos e Têmis.
Em artigo sobre revista especializada em psicologia publicada na década de
1960 na França sobre tempo, memória e história, I. Meyerson (apud VERNANT, p.
135) “ressaltava que a memória, enquanto se distingue do hábito, representa uma
invenção difícil, a conquista progressiva pelo homem do seu passado individual, como a
história constitui para o grupo social a consquista do seu passado coletivo”. (ibd.)
A função psicológica memória está entre as deusas titânicas, irmã, dentre outros,
da deusa Têmis e do Deus Cronos, conforme anteriormente apresentado nesse estudo,
com base em Brandão (1986). O que surge como novidade é apresentado por Vernant
(1990) como sendo um fator que distingue Mnemosýnes dos demais titâs,
(...) A memória é uma função muito elaborada que atinge
grandes categorias psicológicas, como o tempo e o eu. Ela póe
em jogo um conjunto de operações mentais complexas, e o seu
domínio sobre elas pressupõe esforço, treinamento e exercício.
O poder de rememoração é, nós o lembramos, uma conquista; a
sacralização de Mnemosýne marca o preço que lhe é dado em
uma civilização de tradição puramente oral como o foi a
civilização grega, entre os séculos XII e VIII, antes da difusão
da escrita. (VERNANT, 1990, p. 136)
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Vernant (1990) explica que ao lado dos titãs Mnemosýne figura como um
elemento, um ente, entre as divindades e, como todas, não é limitada pelo tempo, por
Cronos. Segundo Vernant (1990)
O passado revelado desse modo é muito mais que o antecedente
do presente: é a sua fonte. Ascendendo até ele, a rememoração
não procura situar os acontecimentos em um quadro temporal,
mas atingir o fundo do ser, descobrir o original, a realidade
primordial da qual saiu o cosmo e que permite compreender o
devir em seu conjunto.” (VERNANT. 1990, 141)

O enigma da Esfinge de Tebas seria uma das estratégias eclipsadas pela trilogia
tebana e utilizadas por Sófocles (2005) como estratégia para permitir a penetração da
sua obra nas mais diversas camadas de conhecimento. Uma compreensão possível do
enigma seria a de que, ao dizer que “Existe um bípede sobre a terra e quadrúpede, com
uma só voz, e um trípode, e de quantos viventes que vagueiam sobre a terra, no ar e no
mar, é o único que contraria a natureza; quando, todavia, se apoia em maior número
de pés, a rapidez se enfraquece em seus membros” a Esfinge atua como elemento de
retrospecção e prospecção, agindo sobre Tebas e por isso diz respeito a Édipo também.
No plano do momento presente em que Édipo é interpelado pela Esfinge, que pode aqui
ser entendida como representação dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62)
de Tebas e por isso vencendo a Esfinge acalmou a cidade e governou sobre ela, Édipo
resolvia às questões não por ser filho de Laio e Jocasta, mas por ter crescido na
condição de herdeiro do trono de Corinto, em condições de compreender as questões de
dominação e poder. Foram essas compreensões sobre dominação e poder que levaram
Édipo a matar os viajantes. Foi essa a compreensão trágica que foi fez Édipo arrancar os
olhos e iniciar novo processo de mobilidade humana.
A História que canta Mnemosýne é um deciframento do
invisível, uma geografia do sobrenatural. Qual é então a função
da memória? Não reconstrói o tempo: não o anula tampouco.
Ao fazer cair a barreira que separa o presente do passado, lança
uma ponte entre o mundo dos vivos e o do além ao qual retorna
tudo o que deixou a luz do sol. Realiza para o passado uma
“evocação” comparável ao que efetua para os mortos o ritual
homérico [...] o apelo entre os vivos e a vinda à luz do dia, por
um breve momento, de um defunto que volta do mundo
infernal; comparável também à viagem que se mira em certas
consultações oraculares: a descida de um ser vivo ao país dos
mortos para aí aprender – para aí ver o que quer saber. O
privilégio que Mnemosýne confere ao aedo é aquele de um
contato com o outro mundo a possibilidade de aí entrar e de
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voltar dele livremente. O passado aparece como uma dimensão
do além. (VERNANT, 1990, p. 143)

As discussões até aqui tiveram como chave de entendimento as práticas
discursivas (FOUCAULT, 1999, p. 12), a partir da verdade estabelecida pelas formas
jurídicas apresentadas no conto de Sófocles ([495-405 a.C], 2005) e no poema de
Homero (2015) enquanto práticas sociais estruturantes da sociedade. As discussões
sobre público-privado (SENNETT, 1999; 2003; JOVCHELOVITCH, 2000) formam a
espinha dorsal, o eixo, para que daqui em diante seja possível avançar a discussão sobre
marcos regulatórios de educação para o trânsito no Brasil.
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Ilustração 14 – Origem de Édipo e relação com Teseu

Fonte: Elaborada pelo autor
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2.4 Trânsito no Brasil: violências na ocupação do espaço público pela
esfera privada

HAMLET observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa
filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de
novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a
diferença é que o fazia por outras palavras

A Cartomante.
Machado de Assis
Publicado na Gazeta de Notícias
do Rio de Janeiro em
28 de novembro de 1884

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) desenvolveu em
conjunto com a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e o
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) dois estudos sobre os impactos
sociais e econômicos dos acidentes de trânsito em aglomerados urbanos e em rodovias
federais no Brasil.40 O relatório de pesquisa publicado pelo IPEA (2015a) aponta, com
base nos dados do Datasus (2012, apud Ipea, 2015) que os acidentes de transportes
terrestres mataram cerca de 45 mil pessoas por ano no Brasil em 2011 e constituem uma
das principais causas de mortes no país.
O relatório destaca o impacto dos acidentes de trânsito nas políticas públicas de
saúde e previdência social, assinalando que
Não se pode calcular o que representa a perda de uma vida
humana ou os danos psíquicos e estresses traumáticos aos quais
as vítimas de trânsito e seus familiares são submetidos após
eventos dessa natureza. Por outro lado, há também a formação
de custos econômico-financeiros que impactam diretamente as
famílias, bem como a sociedade em geral, e que podem ser
estimados por meio de metodologias específicas de cálculo.,
datasus
40

As pesquisas produzidas em conjunto pelo Ipea, Denatran e ANTP foram Impactos sociais e
econômicos dos acidentes de trânsito nas aglomerações urbanas, realizada entre os anos 2001 e 2003, e
Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras, realizada no período
2004 a 2006.
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Entretanto, os dados disponíveis no relatório (IPEA, 2015a; 2015b) se referem
ao custo dos acidentes de trânsito, distribuídos em dois documentos (ibd.; ibd.) que
apresentam os impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito em rodovias
federais e aglomerados urbanos no Brasil.
Os acidentes em rodovias federais brasileiras, de acordo com dados apurados
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no ano de 2014 (IPEA, 2015b), somaram
167.247 acidentes de trânsito, com 8.233 mortes e 26.182 feridos graves. O custo
monetário produzido por esses acidentes de trânsito impactou a sociedade em R$ 12,8
bilhões, sendo que 62% desses custos estavam associados aos cuidados à saúde das
vítimas dos acidentes de trânsito, composto por despesas hospitalares, atendimento,
tratamento de lesões, remoção de vítimas, e perda de produção por lesão permanente ou
morte.
O relatório executivo sobre os acidentes em aglomerados urbanos (IPEA,
2015b), segundo dados da PRF, aponta que os maiores valores estimados recaem sobre
a previdência social e sobre as famílias, pelas perdas de produção (41,2%) – conforme
O segundo maior custo é o hospitalar, com quase 20%, e impacto direto na gestão
pública municipal.
A estimativa apresentada pelo relatório para o custo dos acidentes de trânsito em
aglomerados urbanos também para o ano de 2014 alcançou resultados equivalentes,
custo entre R$ 9,9 bilhões a R$ 12,9 bilhões cuja composição é feita por elementos
associados aos veículos, às pessoas e patrimoniais/institucionais.
O relatório conclui que os acidentes de trânsito no Brasil por ano produzem 45
mil mortes e 300 mil vítimas com lesões graves que, a um custo médio de R$
261.689,00, o que produz um custo “Numa estimativa conservadora” (IPEA, 2015a,
p.13) em torno de R$ 10 bilhões à sociedade brasileira, somente o custo dos acidentes
em áreas urbanas – que respondem por menos de 5% do total de ocorrências, mas
representam cerca de 35% dos custos totais, segundo relatório do IPEA, “indicando a
necessidade de intensificação das políticas públicas de redução não somente da
quantidade dos acidentes, mas também da sua gravidade” (ibd.)
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Ilustração 15 - Gráfico Componentes de custo dos acidentes nas rodovias federais
(2014) – (IPEA, 2015a, p. 11)

Fonte: (IPEA, 2015a, p. 11)

O impacto econômico dos acidentes de trânsito tem mobilizado setores da
Administração Pública e da iniciativa privada, como veremos nesse estudo, no sentido
de conter os prejuízos decorrentes de violências na ocupação do espaço público pela
esfera privada. Entretanto, o trânsito como fenômeno psicossocial, por si só, já seria
suficiente para que a relação público-privado estivesse articulada para viabilizar
condições de uso e fruição dos equipamentos sociais e urbanos através da mobilidade
humana, através de políticas de trânsito.
A relação entre o trânsito e os conflitos que se produzem guardam relação com a
própria denominação do fenômeno de circulação pela via pública. Aliás, existe uma
série de elementos representacionais impregnados na palavra trânsito como já vem
sendo sinalizado nesse estudo, em especial a relação público-privado que se processa na
dimensão espaço-tempo.
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Em busca de definição do termo “trânsito”, encontramos o que Cunha (1982)
apresenta como substantivo masculino relativo a “caminho, trajeto, passagem”
(CUNHA, 1982, p. 782). com origem no latim trãnseuns, e do latim tardio (século XV)
transitîvus na condição de adjetivo como sinônimo de transitório, passageiro (ibd.).
A noção de algo “que só dura certo tempo; que é breve; passageiro, transitivo
(...)” (HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 2752) é apresentada por Houaiss & Villar (2001)
como sinônimo de “transitório” (ibd.) e em sentido semelhante é apresentada a palavra
“trânsito”, com a especificidade de ser “afluência, circulação de pessoas” ou
“movimento de veículos em determinada área, cidade etc.; tráfego” (id., p. 2751).
Embora não tenha sido encontrada nas fontes consultadas a origem da palavra da
formação da palavra “trânsito”, em Houaiss & Villar (2001) é possível encontrar a
palavra “trans” (id. p. 2749) como prefixo da preposição latina trans com o significado
de “além de, para lá de; depois de (...)” revestindo as acepções “situação ou ação além
de: 2) travessia, transposição: transmigrar, transpassar (...)” (ibd.). Quanto ao “ito”,
que possivelmente seria o sufixo da palavra trânsito, encontramos em Houaiss & Villar
(2001) o termo “ita” como sufixo que “1) ocorre num bom número de helenismos,
greco-latinismos e assimiliados, já como gentílicos, já como seguidores de doutrinas ou
religiões, já como hierarcas (...) algo conexo com, membro de; na base de padrões
clássicos, como israelita, levita, moabita (...)” e encontramos a palavra “ita” como
substantivo masculino “embarcação que transportava tanto carga quanto passageiros
entre o Norte e o Sul do Brasil.”. (ibd.)
Nesse sentido, pode-se inferir que a noção do termo “trânsito” antecede o
fenômeno de circulação de automóveis pela cidade como se observa no século XXI,
mas agrega-lhe o sentido de algo transitório, de curta duração, que serve para
transportar algo de um lugar a outro, um lugar de passagem (SENNET, 2003, p. 17),
onde as relações humanas se dão a partir dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978,
p. 62) que as constitui – o lugar de origem e o lugar de destino – mas não o lugar de
passagem, esse parece constituir-se um não-lugar, como no encontro de Édipo e Laio
(Sófocles, 2005).
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2.4.1 A cidade e o trânsito
Ao tratar do direito à cidade Lefebvre (2016) a define como sendo a “projeção
da sociedade sobre um lugar” (id., p. 55) e argumenta que a cidade em que vivemos
hoje relaciona-se ao processo de industrialização e reflete os conflitos inerentes às
condições históricas, políticas, econômicas e culturais da sociedade capitalista.
A cidade da atualidade é, portanto, produto da sociedade moderna caracterizada
pelo processo de industrialização. Mas outras concepções de cidade são apresentadas
por Lefebvre (2016) como preexistentes ao que hoje conhecemos por cidade. A cidade
oriental, por exemplo, era ligada ao modo de produção asiático; a cidade arcaica estava
ligada à posse de escravos; e a cidade medieval “estava numa situação complexa:
inserida em relações feudais mas em luta contra a feudalidade da terra” (LEFEBVRE,
2016, p. 12).
A cidade em que viveu Sófocles (495-405 a.C.), “nascido em Colono, perto de
Atenas” (GIORDANI, 2012, p. 383), ou a cidade em que se deu o conflito entre Laio e
Édipo, região da Ática sob reinado de Teseu (Brandão, 1986, p. 64), durante um
processo de trajetividade, não é a mesma cidade em que se dão os conflitos de trânsito
com impactos econômicos e sociais que quase alcançam por ano números de mortos e
feridos superiores às violências urbanas praticadas com armas de fogo – como se
apresentará à frente nesse estudo com base no Mapa da Violência (WAISELFISZ,
2015) – impactos econômicos quase alcançam o PIB de Estados brasileiros41.
Ao tratar da centralidade da “cidade capitalista” Lefebvre (2016) destaca sua
dimensão de consumo, de compra, de comércio
A cidade capitalista criou o centro de consumo [...]. Já é bem
conhecido o duplo caráter da centralidade capitalista: lugar de
consumo e consumo de lugar. Os comércios se densificam no
centro, que atrai os comércios raros, os produtos e gêneros de
luxo. Esta centralidade se instala com predileção nos antigos
núcleos, nos espaços apropriados no decorrer da história
anterior. Pode dispensar isso tudo. Nesses lugares privilegiados,
41

A título comparativo, os impactos econômicos dos acidentes de trânsito apurados pelo IPEA (2015a;
2015b) apresentados nesse estudo, alcançam em Rodovias Federais o equivalente ao PIB do Estado do
Rio Grande do Norte e em aglomerados urbanos o equivalente ao Estado do Acre. A comparação teve
como base apenas a lista de Estados brasileiros por PIB Disponível em
<https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html> Acesso
em: 12 jan. 2019
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o consumidor também vem consumir o espaço; o aglomerado
dos objetos nas lojas, vitrines, mostras, torna-se razão e pretexto
para a reunião de pessoas; elas vêem, olham, falam, falam-se. E
é o lugar do encontro, a partir da aglomeração das coisas.
(LEFEBVRE, 2016, p. 141-142).

A cidade do capital, característica da atualidade, é a cidade que exerce poder
econômico, político e cultural sobre as cidades do entorno. Exemplo são as capitais dos
Estados, ou as capitais das mesorregiões político-administrativas de cada Estado, ou de
cada microrregião. Conforme a lei de zoneamento para ocupação e uso do solo são
pactuadas modalidades de relações que naquele território se estabelecerão e que
definirão a estrutura arquitetônica e urbanística da cidade: residencial, comercial,
industrial, ambiental. Os traçados para construção de obras públicas, tais como parques,
calçadões, ciclovias e pistas para automóveis destinadas a trajetos de circulação também
será desenhado para garantir o deslocamento e acesso aos lugares.
O investidor privado é um elemento constituinte do desenvolvimento sustentável
das cidades e previsto no capítulo que trata das operações urbanas consorciadas do
Estatuto das Cidades (BRASIL, Lei 10.257/2001) como necessário “para alcançar em
uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental”.

Temos, portanto, na composição dos espaços da cidade, os espaços públicos e os
espaços privados, cuja construção é orientada por programas de governo parametrizados
por leis de uso do solo que “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (CF, 1988).,
conforme consignado no artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil
A cidade do capital vai se construindo pelo pulsar dos interesses econômicos,
agregando valor cultural pelos equipamentos sociais disponíveis no território, atraindo
investimentos de mercado pela capacidade de mobilidade urbana e também vai
produzindo limites e condições de acessos aos espaços públicos, já que a capacidade de
produção desses espaços não acompanha as demandas por sua fruição.
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As vias terrestres enquanto espaços públicos da cidade são também um produto
da cidade industrial, sendo o próprio automóvel que por elas transita um das
representações da sociedade industrial capitalista.
O documento que estabelece as Referências Técnicas para Atuação de
Psicólogas (os) nas Políticas Públicas de Mobilidade Humana e Trânsito (CREPOP,
2018) assinala que o automóvel “ocupa lugar “na vida cotidiana, na circulação, nos
meios de transporte” (Lefebvre, 2016, p. 139) e a “cidade industrial impõe eixos de
circulação” (Paes-Luchiari, 2005, p. 5)” (CREPOP, 2018, p.50) construindo os trajetos
e determinando as cartografias a que estarão submetidas milhares de pessoas que de
uma forma ou de outra precisarão se deslocar para acessar os equipamentos sociais e
urbanos.
A reflexão acerca do espaço público e do espaço privado na constituição da
cidade e do trânsito vai compondo os elementos em devem estar radicadas as ações em
educação para o trânsito e que constitui objetivo do presente estudo, através da teoria
das representações sociais, identifica-los e compreendê-los.
Em obra publicada em 1988, dez anos antes de o Código de Trânsito Brasileiro
entrar em vigor, o psicólogo holandês radicado no Brasil Reinier Rozestraten propõe,
para fins de estudos do comportamento humano, que trânsito é “O conjunto de
deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de um sistema
convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus
participantes.” (ROZESTRATEN, 1988, p. 4). O autor (ibd.) apresenta um esquema
inter-relacional de três subsistemas que envolvem “homem, veículo e via” (ibd.), para
demonstrar como se dá o comportamento humano no trânsito, enquanto ambiente
normativo.
A definição de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro em vigor
segue a perspectiva mecânica apresentada por Rozestraten (1988) e estabelece como
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 ou descarga.”(BRASIL, Lei 9.503/1997, Art. 1º, parágrafo 1º).
A compreensão do trânsito, como fenômeno mecânico decorrente da circulação
de pessoas, objetos e animais, sob um sistema normativo que rege o comportamento
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humano no uso da via pública ganha coloração através de duas outras leis, redigidas
para regulamentar o desenvolvimento sustentável das cidades e o acesso universal e
equânime aos equipamentos sociais e urbanos, respectivamente o Estatuto das Cidades
(BRASIL, Lei 10.257/2001) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, Lei
12.587/2012).
O Estatuto das Cidades (Brasil, Lei 10.257/2001), que regulamenta a política
urbana brasileira, prevê como uma das diretrizes gerais a “garantia do direito a cidades
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Estes são exemplos de alguns dos
direitos que se pretende garantir a “oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e
às características locais” (Brasil, 2001);
Outra importante norma que regula o uso do espaço público prevê “equidade no
uso do espaço público de circulação, vias e logradouros” (BRASIL, Lei 12.587/2012)
como sendo objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. As calçadas e
parques são tipos de logradouros públicos entendidos como equipamentos urbanos
fundamentais para a circulação humana, tanto para a circulação de trajetos (de casa para
o trabalho, do trabalho para a escola) como para os deslocamentos de lazer (corridas e
caminhadas).
Torna-se evidente que o trânsito é um fenômeno para além da dimensão física
relativa à circulação, ao movimento, ao deslocamento, enfim a sua dimensão mecânica.
Entretanto, as normas jurídicas relativas à educação para o trânsito, como veremos nesse
estudo – no capítulo 3 TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS – estão subordinadas às
políticas desenvolvidas pela Lei 9.503/1997, descoladas do Estatuto das Cidades e da
Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O trânsito é uma das expressões da “cidade do capital” enquanto o consumo de
lugar (Lefebvre, 2016, p. 141), pela constante disputa que se dá pelo uso do espaço,
como se a propósito de se garantir a chegada no destino em menor tempo e com maior
conforto qualquer estratégia pudesse ser aceita. Essa definição de trânsito parece-nos
mais apropriada e está melhor descrita a seguir.
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A compreensão do conceito de cidade e da relação públicoprivado que nela se estabelece no consumo de lugar, leva-nos a
compreender uma dimensão do que é “trânsito”, enquanto um
fenômeno cuja etimologia nos remete à ideia de ocupação
“transitória”, no sentido de ser mais um uso do que uma
ocupação, com a finalidade de fazer circular/mover
mercadorias, bens, produtos e serviços que satisfarão os desejos
e necessidades das pessoas que vivem nas cidades capitalistas.
(CREPOP, 2018, p. 51)

A reflexão apresentada por Rolnik (1995) sobre o que é a cidade destaca que a
luta pelo espaço urbano é um conteúdo político, de conflito, que se reflete no trânsito,
em
(...) como as ruas se redefinem em vias de passagem de
pedestres e veículos, [assim como] a casa se volta para dentro
de si e lá dentro se fecha e esquadrinha a família. Esta
reorganização espacial, introduzida pela necessidade da
segregação na cidade, tem uma base econômica e uma base
política para sustenta-la. (ROLNIK, 1995, p. 51)

O trânsito enquanto uma expressão da projeção da sociedade sobre um lugar
conforme ensina Lefebvre (2016, p. 55) e no mesmo sentido descrito por Rolnik (1995,
p. 51), encontra correspondência em definição apresentada por Vasconcelos (1985), ao
assinalar que
(...) o trânsito não é só uma questão ‘técnica’, é também uma
questão social e política, pois representa o movimento das
pessoas no espaço urbano, numa sociedade industrial capitalista
(no nosso caso). Este movimento geral, na verdade a soma de
milhares ou milhões de movimentos individuais, realiza-se num
espaço que tem de ser dividido entre as pessoas e os veículos,
fazendo do trânsito uma disputa pelo espaço”.
(VASCONCELOS, 1985, p. 87)

Sobre a experiência do brasileiro acerca da intrincada relação entre o público e o
privado, Damatta (1997) destaca que “tempo e espaço precisam, para serem
concretizados e sentidos como ‘coisas’, de um sistema de contrastes. Cada sociedade
tem uma gramática de espaços e temporalidades” (DAMATTA, 1997, p. 41) e
prossegue com a análise do Brasil como uma sociedade relacional.
Damatta ajuda-nos a compreender que o trânsito é também uma categoria
sociológica na medida em que, ao analisar as categorias ‘casa’ e ‘rua’, propõe que
(...) estas palavras não designam simplesmente espaços
geográficos ou coisas físicas mensuráveis, mas acima de tudo
entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas

137
dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados
e, por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis,
orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas e
inspiradas. (DAMATTA, 1997, p. 17)

Nesse sentido Damatta (1997) reflete acerca dos papéis que o cidadão
desempenha nos espaços em razão da sua publicidade ou privacidade, e destaca que a
questão da cidadania tem caráter jurídico-político-moral “já que ser cidadão, e ser
indivíduo, é algo que se aprende, e é algo demarcado por expectativas de
comportamentos singulares.” (DAMATTA, 1997, p. 72)
Em análise de comportamentos e atitudes vivenciados nas vias públicas das
cidades brasileiras Damatta (2010) expõe valores dicotômicos que compõe a “casa” e a
“rua”, que colocam em inter-relação o privado e o público, e leva-nos a considerar que o
uso do automóvel como principal forma de transporte está relacionado aos modelos
aristocrático e individualista de ocupação, apropriação e uso do espaço público.
Damatta (2010) faz uma análise antropológica do sistema de trânsito e sobre as
crenças e atitudes dos indivíduos enquanto usuários da via pública (pedestres, ciclistas,
motociclistas, motoristas), considerando o trânsito como um termômetro para medir o
grau de cidadania do brasileiro e alerta que
No Brasil, temos repetido esse erro inúmeras vezes: instituímos
um novo código de trânsito com a crença ingênua de que ele,
por si só, terá o poder de magicamente modificar a conduta dos
usuários sem que estes estejam preparados e sem a
implementação de um sistema de sanções que possam ser
aplicadas sobre quem não seguir as regras.(DAMATTA, 2010,
p. 83)

138

2.4.1.1 O trânsito na cidade

Estudiosos do fenômeno trânsito (HONORATO, 2004; FIGUEIREDO; 2013,
ARAUJO, 2009) têm sugerido que a história do trânsito remonta à Antiguidade e o
registro mais antigo que se tem de estradas encontra-se na época do Império Romano,
por volta de 312 a.C., com a construção de um sistema viário com mais de 100.000 km
de extensão, conhecido como via Appia (HONORATO, 2004, p. 1; FIGUEIREDO,
2013, p. 28; ARAUJO, 2009, p. 7). Indícios de que civilizações utilizaram a roda para
auxiliar no transporte são ainda mais antigos, tendo sido encontrados artefatos na
Suméria com datação estima em 3.500 a.C. e “acredita-se que seus inventores foram os
povos que habitavam a antiga Mesopotâmia, atual Iraque acerca [sic] de 5.500 anos
atrás, que se utilizava da roda para produção de suas cerâmicas” (FIGUEIREDO,
2013, p. 18).
O avanço das tropas romanas na conquista dos territórios exigia a construção de
sistemas viários que, ao mesmo tempo em que era estratégia militar, servia para o
progresso econômico dos territórios que passavam a estabelecer comércio através do
transporte terrestre.
Com a novidade do transporte de produtos e pessoas, novas tecnologias foram
desenvolvidas para o transporte terrestre e as cidades passaram a ter que regulamentar a
circulação dos veículos de transporte por exemplo “ficando proibida, a determinados
veículos, sua circulação na cidade de Roma, em virtude das vias não comportarem seu
peso, pois havia a problemática do volume de veículos e pessoas circulando ao mesmo
tempo.” (FREITAS, 2005, p.6, apud, FIGUEIREDO, 2009, p. 29).
Com a crescente intensificação da circulação de produtos e pessoas surge a
dimensão social no contexto do trânsito e a necessidade da intervenção do Estado,
através do ordenamento jurídico, para estabelecer o convívio harmonioso entre os
diferentes usuários das vias públicas (pedestres, motoristas). Conforme explica Araujo
(2009)
Assim, foi ao final do século XIX e início do século XX, que as
preocupações se tornaram cada vez maiores em relação ao
trânsito, merecendo legislação específica, que cuidasse da
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utilização das vias, antes percorridas apenas por pedestres e
veículos rudimentares, de tração animal ou tração e propulsão
humana. Nesta época, destaca-se, por exemplo, a criação da
“mão inglesa”, numa das primeiras leis da Era moderna, “A Lei
da estrada”, de 1835, da Inglaterra, que estabelecia que
carruagens e animais deveriam se manter à esquerda da estrada,
junto à margem.
Foi igualmente em Londres, que tivemos a instalação do
primeiro semáforo, para disciplinar o direito de passagem de
veículos, em 1868, época em que a cidade contava com pouco
mais de 400.000 carruagens.
Na Espanha e Portugal, a legislação de trânsito teve seu
nascedouro no início do século XX, respectivamente em 1900 e
1930. (ARAUJO, 2009, p. 55)

2.4.1.1.1 Precedentes históricos do Sistema Nacional de Trânsito
O Decreto que regulamentou o transporte de passageiros ou mercadorias por
meio de automóveis industriais (BRASIL, 1910) tem sido considerado o marco
regulatório do trânsito no Brasil. Diante das discussões acerca da relação públicoprivado (JOVCHELOVITCH, 2000; SENNETT, 1999, 2003) vale pontuarmos aspectos
históricos, políticos e sociais estruturantes do fenômeno trânsito no Brasil.
No Brasil os registros históricos mais antigos de uma de uma viagem por terra
no Brasil estão descritos como tendo sido feita por Aleixo Garcia através de uma via de
tráfego que “atendia o translado de mercadorias e missões religiosas, e ainda
interligava o Oceano Pacífico” (FIGUEIREDO, 2009, p. 30), mas somente
com a chegada do segundo veículo no Brasil, em 1897,
importado da França para o saudoso ativista José do Patrocínio.
A história relata que José do Patrocínio emprestou seu carro
para o poeta Olavo Bilac, no estado do Rio Janeiro, no bairro da
Barra da Tijuca, vindo a provocar o primeiro acidente de
trânsito no Brasil, perdendo o controle do veículo, haja vista
não saber dirigir, colidindo com uma árvore. (PROTOCOLO,
2012, p.19, apud FIGUEIREDO, 2009, p. 30)

O uso das vias públicas nas cidades brasileiras no início do século XXl
começava a ser compartilhado entre pessoas, veículos de propulsão humana, de tração
animal, e automóveis. Era necessário regulamentar o uso da via pública para garantir a
segurança viária e a fluidez do tráfego.
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Em 190342 o prefeito de São Paulo, Antonio Prado baixou o Acto 146 para fixar
o regulamento sobre a circulação de automóveis, tratando da mão de direção para
circulação nas vias, dos limites de velocidade, dos procedimentos para registro do
veículo e, vale aqui destacar, dos requisitos de comportamento humano a serem
apresentados pelo candidato a motorista:
[...] Art. 6º- A ninguém é permittido conduzir automóvel sem
que se ache munido de uma carta de habilitação, concedida pela
Prefeitura, depois do exame, no qual o peticionário mostre
conhecer todos os orgams do apparelho e a fórma de manobrálo, assim como possúa os requisitos necessários de prudência,
sangue frio e visualidade. (ACTO 146, 1903)

Os requisitos de prudência, sangue frio e visualidade seriam mais tarde, em
1941, através do primeiro código de trânsito, desmembrados do exame no qual o
peticionário demonstraria conhecer os órgãos e aparelhos do automóvel e as formas de
manobrá-lo, para então termos o que até hoje está instituído (com variações de
nomenclaturas e aprimoramento de procedimentos) como avaliação psicológica e
formação de condutor.
O objetivo dos regulamentos de trânsito, de maneira geral, desde o Acto 146 de
1903 até a mais recente legislação é a preservação do ordenamento e da segurança do
trânsito, como forma de gerenciar os possíveis conflitos no uso da via pública.
Com o propósito de evitar ao termo acidente como “acontecimento casual,
fortuito, imprevisto, como diz o dicionário (e a cultura popular)” como apresentado
Araujo (2015) utiliza o termo “contingente de trânsito” (ARAUJO, 2015). O
especialista em Direito de Trânsito (ibd.) recorre ao legado dos filósofos gregos para
questionar se os prejuízos e sofrimentos produzidos no trânsito podem ser admitidos
como “acidente” e reflete acerca dos eventos que estão no “campo do acaso (eventos da
natureza)” e no “campo do possível (relacionados aos acontecimentos humanos)”,
chegando à conclusão de que os acontecimentos no trânsito são contingentes e, portanto,
previsíveis e evitáveis.
Honorato (2004) tem proposto a substituição do termo “acidente de trânsito” por
“evento doloso de trânsito” ou “evento culposo de trânsito”, sendo o evento de trânsito
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A primeira lei de trânsito no Brasil é de uma época em que a cidade de São Paulo contava menos de
100 carros (OLIVEIRA, 2015)
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classificado conforme a conduta do agente. Quando a ação se dá pela vontade do agente,
o evento de trânsito é doloso. Nos casos em que a ação se dá por negligência,
imprudência ou imperícia o evento de trânsito é considerado culposo.
As reflexões dos especialistas em trânsito do campo do Direito contribuem para
dar corpo à definição técnico-jurídica do fenômeno trânsito, oferecendo viés para
compreensão do comportamento humano envolvido em conflitos de trânsito, que
sugerem a análise de outros fatores implicados no conflito, como o veículo e a via - nos
assinalamentos de Rozestraten (1988).
Para além da formulação de normas que estabeleçam conceitos, definições,
campos de ação de governo, imposição de limites às liberdades individuais e as
consequentes sanções pelo descumprimento das normas prescritas, é necessário explorar
os valores que constituem uma cidade e que as normas visam proteger, através de pactos
democráticos que serão consignados em uma formalidade jurídica.
Importa traçar alguns contornos para definirmos o que é trânsito e o que é
cidade, para então relacioná-los aos marcos regulatórios correspondentes em vigor no
Brasil, em busca de apresentar como estão previstas as ações de governo que pretendem
estabelecer uma política de educação para o trânsito.
A análise de uma política de educação para o trânsito, que se propõe a contribuir
com as questões relativas ao uso do espaço público, demanda inicialmente por
definições essas duas questões fundamentais: o que é cidade e o que é trânsito.

2.4.2 Marcos regulatórios do trânsito no Brasil

A gestão pública de trânsito tem como princípio um conjunto de ações
governamentais que se organizam me três áreas – no campo da engenharia, do esforço
legal e da educação para o trânsito – no que poderia ser ilustrado por um tripé, conforme
apresentado por Rozestraten (1988, p. 8), que organizam o sistema rodoviário em busca
de garantir segurança e fluidez nas vias públicas.
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O esforço legal compreende desde a formulação das regras de circulação e
conduta em via pública até a ação coercitiva do Estado para garantir o seu cumprimento
por meio da definição e gradação das sanções cabíveis, em caso de descumprimento.
A engenharia de tráfego engloba os estudos técnicos para circulação rodoviária,
as ações de infraestrutura e as sinalizações de trânsito.
A educação para o trânsito são ações “destinadas a orientar atividades na
capacitação de profissionais de Centros de Formação de Condutores no processo de
habilitação de motoristas, no contexto escolar, nas campanhas publicitárias e na
formação de agentes de trânsito” (CREPOP, 2018, p. 131)
As normativas que disciplinam a gestão de trânsito são formuladas pelo Sistema
Nacional de Trânsito como regulamentação da legislação positivada pelo Código de
Trânsito Brasileiro – CTB – legislação federal que dispõe sobre a circulação de pessoas,
veículos e de animais em vias terrestres em todo o território nacional.
A articulação das políticas de trânsito e educação tem início a partir da Lei
9.503/1997, é o quarto Código de Trânsito a regular a matéria no Brasil, momento em
que a educação para o trânsito se inscreve como uma questão de política pública, tendo
um capítulo exclusivo para tratar da matéria.
Os códigos de trânsito anteriores foram publicados nos anos de 1941 e 1966. O
primeiro, de janeiro de 1941 (BRASIL, Lei 2.994/1941) foi revogado em setembro do
mesmo ano, entrando em vigor o segundo código de trânsito (BRASIL, Lei 3.651/1941)
sem que em nenhuma das leis a educação tivesse qualquer menção. É importante
considerar que à época dos dois primeiros códigos de trânsito (janeiro e setembro de
1941) não existia legislação federal que instituísse diretrizes e bases para a educação no
Brasil (o que terá início em 1961, conforme Quadro 2).
Sob a vigência do segundo Código de Trânsito (BRASIL, Lei 3.651/1941), em
1946 o Decreto-Lei 9.545 passa a dispor “sobre a habilitação e exercício da atividade
de condutor de veículos automotores” e especifica conhecimentos a serem submetidos à
prova no exame para obtenção da Carteira de Habilitação, não havendo, contudo,
qualquer disciplinamento quanto à escolas de aprendizagem de motoristas ou qualquer
abordagem sobre educação para o trânsito na legislação brasileira. A aprendizagem de
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direção veicular era feita mediante prévia licença, concedida pela autoridade de trânsito
(BRASIL, Lei 3.651/1941, Art. 118), e deveria ser feita com acompanhamento de
motorista habilitado (BRASIL, Lei 3.651/1941, Art. 114).
Somente em 1966, com o terceiro Código de Trânsito, que entra em vigor com a
Lei 5.108/1966 e inaugura o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), começam as ações
em educação, como atribuição do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) – órgão
colegiado, normativo, consultivo e coordenador do SNT – a competência de criar
normas sobre escolas de aprendizagem (BRASIL, Lei 5.108/1966, Art. 5º, inciso XIV) e
com a previsão de que o “instrutor de escola de aprendizagem ou examinador de
trânsito poderá exercer essas funções sem que apresente Certificado habilitando” até os
próximos dois anos (id., Art. 119). O Código de Trânsito de 1966 ainda previa como
competência do CONTRAN e dos CETRANs/ “Promover e coordenar campanhas
educativas de trânsito” (art. 5º, inciso X e art. 8º, inciso V) e que os Departamentos
Estaduais de Trânsito (DETRANs) deveriam dispor de setor de campanhas educativas
(id., Art. 10, alínea h), com ação nacional ao menos uma vez por ano (id., Art. 124).
Os Conselhos Estaduais de Trânsito, previstos pelo Código de Trânsito de 1966
(BRASIL, Lei 5.108/1966), eram órgãos colegiados, coordenadores do SNT no âmbito
dos Estados e do Distrito Federal e no caso de municípios com população superior a 200
mil habitantes era facultada a criação de Conselho Municipal de Trânsito com as
mesmas competências dos CETRANs, com destaque para a realização das campanhas
educativas.
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Quadro 1 – Quadro sinótico de marcos regulatórios da educação para o trânsito no Sistema Nacional de Trânsito
Código Nacional de
Trânsito

Código Nacional de
Trânsito
3.651/1941

2.994/1941
Nenhuma menção à educação
Os candidatos ao exame de
motorista poderiam obter
uma licença (art. 118) para
treinar acompanhado por um
motorista habilitado (art.
114). O exame de motorista
incluía prova a) Oral de
conhecimentos
sobre
o
veículo, b) Prática de direção
demonstrando desembaraço,
calma e prudência, c)
Regulamentar, sobre mão de
direção e localização dos
prédios públicos. Requisitos
eram: ser maior de 18 anos,
apresentar folha corrida,
saber ler e escrever, e fazer
exames
médico
e
psicológico.

DecretoLei
9.545/
1946

Não há menção à
educação no código de
1941,
tampouco
no
Decreto-Lei de 1946.
Os requisitos de idade,
folha corrida, saber ler e
escrever, permanecem,
sendo excluído o exame
psicológico. Além de
tratar
com
maior
especificidade
a
categoria
motorista
profissional, o DecretoLei sobre habilitação
especifica mais sobre
saúde do que sobre
formação de motorista.

Código Nacional de Trânsito
5.108/1966

Decreto 62.127/1968

Código de Trânsito
Brasileiro
Lei 9.503/1997

Cria o Sistema Nacional de
Trânsito e atribui ao CONTRAN
a competência de criar normas
sobre escolas de aprendizagem
(art. 5º, inciso XIV) e prevê a
possibilidade de o “instrutor de
escola de aprendizagem ou
examinador de trânsito poderá
exercer essas funções sem que
apresente
Certificado
habilitando” até os próximos
dois anos (art. 119)
Competência do CONTRAN e
do CETRAN “Promover e
coordenar
campanhas
educativas de trânsito” (art. 5º,
inciso X e art. 8º, inciso V) e o s
Detrans deveriam dispor de setor
de campanhas educativas (art.
10, alínea h), com ação nacional
ao menos uma vez por ano (art.
124). Conselho Municipal de
Trânsito (Art. 7º, § 4º)

Passa a tratar como
escolas de formação
de condutores, e não
mais como escolas de
aprendizagem.
(art.
138).

Capítulo VI, com seis
artigos, com adição de 5
artigos em 2009 pela Lei
12.006 (versando sobre
peças publicitárias).

Fonte: Elaborado pelo autor

Prevê
que
“O
Ministério
da
Educação e Cultura
promoverá
a
divulgação de noções
de trânsito nas escolas
de ensino médio e
elementar,
segundo
programas
estabelecidos
de
acordo
com
o
DENTRAN.” (art. 229)

Amplia a abrangência
das campanhas
educativas e passa a
criar normas jurídicas,
através de portarias do
DENATRAN e
resoluções do
CONTRAN, sobre
educação para o trânsito.
Supressão do Conselho
Municipal de Trânsito
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2.4.2.1 Marcos regulatórios da Educação para o Trânsito no Sistema
Nacional de Trânsito

Com a quarta edição do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, Lei
9.503/1997) uma série de competências de gestão pública foi atribuída aos municípios43,
entretanto, o Conselho Municipal de Trânsito, enquanto espaço de interlocução, de
debates, instância colegiada para conferência da política pública, com possibilidade de
produzir tensionamentos entre os setores da sociedade afetados pelas ações de governo
sobre a mobilidade humana, foi suprimido.
Em 1997 a legislação da educação no Brasil estava em sua terceira versão
(BRASIL, Lei 9.394/1996). Nessa edição do CTB salta em relevo, na descrição do
capítulo que disciplina a educação para o trânsito (BRASIL, Lei 9.503/1997, capítulo
VI), a discrepância na denominação dos níveis escolares em que devem se dar as ações
educativas, demonstrando que o legislador desconhecia ou ignorava a organização e
estrutura do sistema de ensino brasileiro.44
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na préescola 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. (BRASIL, Lei 9.503/1997)

O CTB atualmente em vigor, apesar de todas as legislações que o alteraram,
ainda mantém a denominação da estrutura de ensino como sendo de primeiro, segundo e
terceiro graus. Denominação que havia sido estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB – de 1971 e que foi alterada na LDB de 1996,
respectivamente, por ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.

43

A atribuição de competências de gestão pública do trânsito, conhecida como municipalização do
trânsito, está descrita no item “3.4 Contextualização do estudo: universo de sujeitos, lócus de pesquisa e
período de coleta de dados textuais” do presente estudo.
44
O Código de Trânsito Brasileiro mantém a denominação 1º, 2º e 3º graus que havia sido reformulado
pela Lei 9.394/1996, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação.
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A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, cuja redação
atual foi instituída pela Lei 9.394/199645 – foi publicada em 1961 sob número 4024,
após 13 anos de o texto inicial ter sido encaminhado pelo Poder Executivo ao
Legislativo, onde se deram os debates para construção de uma normativa que
disciplinasse matéria de educação escolar em todo o país. Nessa Lei os níveis escolares
são denominados por graus. O primeiro grau é relativo ao ensino primário e equivalente
aos anos iniciais do ensino fundamental. O segundo grau divide-se em ciclos, ensino
ginasial e colegial, que poderiam ser realizados em ensino técnico – em cursos
denominados industrial, agrícola e comercial – em cuja denominação atual equivalem,
respectivamente, aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, sendo o ensino
técnico realizado somente nesse nível de ensino – conforme Quadro 2.
A segunda legislação sobre educação no Brasil foi instituída em 1971 pela Lei nº
5692, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus – sendo o primeiro grau
equivalente aos ensinos “primário, técnico e ginasial” da lei anterior e ao “ensino
fundamental de nove anos” da atual legislação; e o “segundo grau” equivalente aos
ensinos “colegial e técnico” da lei anterior, e ao “ensino médio e técnico” da lei atual –
passou por reformulação em 1996, com a terceira legislação sobre educação no Brasil
(BRASIL, Lei 9.394/1996)
Podemos observar em termos comparativos na tabela a seguir, que apresenta a
organização dos níveis escolares na legislação brasileira, que a atividade legislativa que
produziu o Código de Trânsito Brasileiro não se atentou às mudanças produzidas pela
atividade legislativa sobre a Educação Brasileira.

45

A Lei 9.394/1996 já foi alterada por outras leis, a mais recente em 2018. Dentre as mudanças destacase a denominação “menores” por “crianças” no artigo 6º, dada pela Lei 12.796/2013, que estabelece “É
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4
(quatro) anos de idade.”
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Quadro 2 – Comparativo da denominação dos níveis escolares na legislação da educação

Inciso IIeducação
infantil gratuita
às crianças de
até 5 (cinco)
anos de idade;
a) Pré-escola
Art. 30, inciso II
- pré-escolas,
para as crianças
de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de
idade.

Lei 9394/1996 - LDB

Educação Infantil

Educação Infantil

“I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:” (art. 4º)

Níveis Escolares

Alteração da LDB
Lei 12.796/2013

Art. 4º, inciso IV atendimento gratuito
em creches e préescolas às crianças de
zero a seis anos de
idade;

Lei 5692/1971

❖ Ensino de Primeiro Grau

Lei 4024/1961

❖ Ensino Primário (Art. 26)

❖ Ensino Secundário (ginasial)

b) Ensino
fundamental

❖ Ensino Fundamental
(Art. 4º)

❖ Ensino de Primeiro Grau
(Art. 18)

❖ Ensino de Segundo Grau
(Art. 22)
c) Ensino médio

❖ Ensino médio (Art. 4º)
❖ Magistério (Art. 30)
Fonte: Elaborada pelo Autor

❖ Ensino Técnico nas áreas
industrial,
agrícola
e
comercial. (artigo 47)
❖ Ensino Secundário (colegial)
❖ Ensino Técnico nas áreas
industrial,
agrícola
e
comercial. (Art. 49)
❖ Magistério (Art. 53).
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A Lei de Diretrizes e Bases atualmente em vigor foi publicada em 20 de
dezembro de 1996 após longo debate no congresso nacional que teve início em 1988,
logo após a promulgação da Constituição Federal que, inaugurando nova fase na
política brasileira, demandou a modernização da legislação sobre direitos fundamentais
como a moradia, a alimentação e o transporte – anteriormente não consignados na
constituição outorgada em 1967 – e também sobre aqueles já previstos, como saúde e
assistência social, mas ainda sem mecanismos jurídico-políticos de garantia da
participação da população na formulação, implementação e controle da execução das
políticas públicas. O Código de Trânsito Brasileiro é uma das políticas cujo contexto de
produção do texto (MAINARDES, 2006) produzia discussões tal e no mesmo período
em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação tramitava no Congresso Nacional.
O Código de Trânsito Brasileiro de 1997 procura modernizar o tratamento dado
à educação no capítulo VI, o que no Código de Trânsito de 1966 era previsto apenas na
condição de campanha educativa, realizada ao menos uma vez por ano (BRASIL, Lei
5.108/1966, art. 124) e a divulgação de noções de trânsito nas escolas primárias e
médias do país promovida pelo Ministério da Educação e Cultura (id., art. 125).
Após quase três décadas de vigência da Lei 5.108/1966, o Projeto de Lei
3710/1993 foi publicado no Diário do Congresso Nacional, em 6 de julho de 1993, para
atualizar a legislação sobre trânsito.
Vale ressaltar que o texto final desse projeto de lei foi aprovado em 23 de
setembro de 1997, quase um ano após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases de
Educação Nacional, tempo suficiente para adequar a denominação dos níveis escolares,
tal como foi possível atualizar os valores monetários do artigo 289, renumerado na Lei
9503/1997 para artigo 339, acompanhando a mudança do plano econômico brasileiro46
para a autorizar o Poder Executivo a “abrir crédito especial no valor de Cr$ 2,0
bilhões” (BRASIL, Lei 9.503/1997) em favor do Ministério da Justiça para atender
despesas decorrentes da implementação do Código de Trânsito. Esse valor monetário
estava calculado a preços conforme referência de dezembro de 1992 e quando o código
de trânsito foi publicado em 1997, os valores monetários estavam atualizados para R$
46

No Projeto de Lei 3710/1993 os valores monetários tinham como referência o Cruzeiro, moeda
brasileira com duração de três anos implantada pelo Plano Collor. A Lei 9.503/1997, originada pelo PL
3720/1993, apresenta valores monetário referentes à moeda instituída pelo Plano Real, em vigor a partir
de 1º de julho de 1994.
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264.954,00 conforme moeda do plano econômico instituído pouco mais de um ano
antes.
Constata-se, portanto, descompasso entre a política, como produção de texto, de
trânsito e a política de educação, o que vai impactar na gestão pública de trânsito já que
a educação é um dos pilares da tríade apresentada por Rozestraten (1988, p. 8).
Às vésperas de completar 19 anos de vigência, o Código de Trânsito Brasileiro
já foi alterado por mais de 30 leis e teve diversos de seus dispositivos regulamentados
por mais de 700 resoluções, publicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito – órgão
consultivo e normativo do Sistema Nacional de trânsito.
Dentre as resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito estão
aquelas destinadas a regulamentar os 11 artigos do capítulo VI do Código de Trânsito
Brasileiro, que trata da educação para o trânsito.
O capítulo VI da Lei 9503/1997, composto originalmente por 6 artigos, foi
alterado em 2009 pela Lei 12.006 para que fossem incluídos outros cinco artigos para
tratar de veiculação de publicidade em canais de comunicação.
O artigo 76 do capítulo VI do Código de Trânsito Brasileiro permanece desde
sua origem com a seguinte redação:
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.

Observa-se que a manutenção da discrepância entre a denominação dos níveis de
ensino utilizado pela LDB e pelo CTB, revela que a atividade legislativa tratou como
questão de segunda ordem adequação da educação para o trânsito à LDB, ao passo que
o aporte financeiro ao Ministério da Justiça para subsidiar a implantação do Sistema
Nacional de Trânsito atendeu prontamente ao plano econômico em processo de
transição.
Vale, por fim, considerar que os valores das multas de trânsito foram
estabelecidos no artigo 258 do CTB com base na unidade fiscal de referência para
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impostos47 – UFIR – e em 2016 foram alterados pela lei 13.281 para fixar as multas de
trânsito em valores na moeda corrente, sem variação. Entretanto a educação para o
trânsito não recebeu o mesmo tratamento no processo legislativo, ficando a cargo do
Conselho Nacional de Trânsito criar as diretrizes para disciplinar a matéria.48
A relação entre educação e trânsito foi se estabelecendo com grande
descompasso entre as legislações que estabelecem diretrizes para essas políticas,
revelando conflitos e contradições na legislação que regulamenta a estrutura e
funcionamento da educação no Brasil e do Sistema Nacional de Trânsito. Identificar as
normas jurídicas do Sistema Nacional de Trânsito que versam sobre educação para o
trânsito, considerando as partes básicas em que devem estar estruturadas as normas
jurídicas como sujeitos enunciadores poderá explicitar elementos representacionais
sobre a relação público-privado que compõem o fenômeno trânsito.
O documento que institui as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas
(os) em Políticas Públicas de Mobilidade Humana e Trânsito (CREPOP, 2018) aponta
que “a Lei nº 13.624 alterou o Código de Trânsito em vigor para criar o Plano
Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que definiu para 2028 o prazo
para redução em 50% das mortes no trânsito.” (id., p. 104) e assinala que estabelecer o
ano de 2028 como meta significa dilatar o prazo assumido quando da assinatura da
Década Mundial da Segurança no Trânsito (2010-2020)49. Entretanto, o “relatório de
medidas técnicas para a segurança no trânsito” (OPAS, 2018) amplia para o ano de
2030 o prazo para implantação de medidas que proporcionem
acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preços acessíveis para todos, melhorando a segurança no
trânsito, notadamente por meio da expansão do transporte
público, com atenção especial às necessidades daqueles em
situação vulnerável, mulheres, crianças, pessoas com
deficiências e pessoas idosas. (OPAS, 2018, p.11)

UFIR – Unidade Fiscal de Referência - Foi criada pela Lei nr. 8.383/91, em 30 de dezembro de 1991. A
partir da edição da Lei nr. 10.192/2001, de 14 de fevereiro de 2001, em seu artigo 6º, a UFIR passou a ser
corrigida semestralmente durante o ano de 1996 e anualmente, a partir de 01 de janeiro de 1997
(http://www.portalbrasil.net/2004/colunas/editorial/maio_23.htm)
48
O Sistema Nacional de Trânsito é instituído pelo artigo 5º da Lei 9.503/1997, com objetivos básicos
dispostos no artigo 6º e atribui ao Conselho Nacional de Trânsito o coordenação e normatização Sistema
(BRASIL, Lei 9.503/1997, Art. 7º, inciso I)
49
A Década de Ação pela Segurança no Trânsito foi estabelecida pela Resolução da Organização das
Nações Unidas - ONU N° 2, de 2009
47
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O pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito lançado sob o título
“Salvar Vidas” pela ONU (OPAS, 2018) sustenta-se ações em cinco pilares de gestão:
“segurança no trânsito”, “Vias e mobilidade mais seguras”, “Veículos mais seguros”,
“Usuários da via mais seguros”, “Resposta pós-acidente” e tem como centralidade e
objetivo de ação “Trabalhar para prevenir acidentes que resultem em morte ou lesão
debilitante” (OPAS, 2018, p. 9). No que tange à educação o relatório (OPAS, 2018)
compreende como atividade de “informação” (id., p. 9), de campanhas (p. 14, 21, 31) ou
intersetorial (id., p. 42), até mesmo associada à atividade policial (id., p. 19)
O comportamento seguro dos usuários das vias e a redução das
mortes por acidentes de trânsito dependem não apenas de
conhecimento e habilidades, mas também do apoio da
comunidade, da percepção de vulnerabilidade e dos riscos, das
normas e modelos sociais, de medidas de engenharia e da
fiscalização da lei. Portanto, é importante lembrar que aumentar
a consciência sobre os fatores de risco e as medidas preventivas
no âmbito da segurança no trânsito por meio da educação e de
campanhas de marketing social é um complemento das demais
medidas e não apenas uma solução por si só (Caixa 2.3)50.
(OPAS, 2018, p. 22)

As campanhas educativas destacam temas de relevância e abrangência nacionais
que, “por sugestão da Câmara Temática de Educação de Trânsito e Cidadania do
CONTRAN, faz alusão a necessidade de um amplo debate sobre a legislação que
contemplam questões essenciais para a mobilidade urbana sustentável, segura e
acessível (...)”(STEVENS, 2015, p. 142-143) e nos anos de 2007 e 2008 por exemplo,
estabeleceu respectivamente os temas, “Você e a moto: uma união feliz” e “Jovem e o
trânsito” (id. p. 141).
Vale observar que o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2013) apresenta como
resultados dos acidentes de trânsito o total de 43.160 mortes no ano de 2011 no Brasil
(id, p. 74), número bastante superior a mortes provocadas por armas de fogo e
apresentadas por Waiselfisz (2015) em um total de 38.744 no mesmo período no país51
(WAISELFISZ, 2015, p. 16).
50

A caixa 2.3 do relatório OPAS (2018) apresenta campanhas educativas articuladas com ações de
fiscalização e controle de cumprimento de normas, para enfrentamento a comportamentos de risco
relacionados ao uso do cinto de segurança e de dispositivo de retenção de crianças. Os resultados das
campanhas educativas articuladas apontam para diminuição da proporção de veículos acima do limite
de velocidade e aumento do uso dos dispositivos de segurança (cinto e retenção para crianças) (id., p.
22)
51
O número de vítimas fatais por armas de fogo no Brasil (WAISELFISZ, 2015) é apresentado por grupos
nas categorias “acidente”, “suicídio”, “homicídio” e “indeterminado”. O valor apresentado é a soma das
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As mortes no trânsito, segundo comparação dos dados do Mapa da Violência
(WAISELFISZ, 2013; id., 2015), são superiores às mortes por armas de fogo. Os
resultados apresentados por Waiselfisz (2013) apontam a “evolução das três categorias
de maior volume de internações: pedestres, cujas taxas caem 32,8%; ocupantes de
automóvel, com quedas de 33,4% e ocupantes de motocicleta, cujas taxas aumentam
drasticamente: 288,7%.” (id., p. 61) e na busca de compreender um recorte tipo de
usuário da via (motociclista) e faixa etária (jovem) para encontrar elementos que
justificassem os temas sugeridos pela Câmara Temática de Educação e Cidadania do
CONTRAN para as campanhas educativas dos anos de 2007 e 2008 é possível verificar
que as Internações hospitalares apontam que os motociclistas são a categoria de usuário
da via pública que corresponde a 54,8% das internações no Sistema Único de Saúde –
SUS (WAISELFISZ, 2013, p. 64), que a média idade vítimas de acidentes motociclista
é de 32,3 anos com pico da idade simples em 18 anos de idade (id., p. 70), sendo a faixa
etária entre 15 e 19 anos correspondente a 17,8% do total das internações hospitalares
(id,. p.73).
Os óbitos de motociclistas apontam que 89,7% são do sexo masculino (id,. p. 74)
e com renda familiar per capta de R$ 529,00 – a menor renda familiar per capta das
categorias, inclusive da categoria de quem não possui nenhum veículo, que é de R$
572,87 (p. 74). O maior índice de mortes é aos finais de semana – sábados (21,3%) e
domingos (27%) com picos passando a diminuir a partir das segundas-feiras (12,9%) com índice de aumento de 97,5% de mortes aos finais de semana em relação aos dias de
semana. (id., 76-77).
O Mapa da violência problematiza o uso do termo “acidente” e aponta as mortes
no trânsito são identificáveis e evitáveis, e que nesse sentido “acompanhando tendências
internacionais vigentes desde a década de 1970, o Ministério da Saúde do Brasil vem
operacionalizando o conceito de mortes evitáveis.”52. Mas, para além de justificar os
temas dos anos de 2007 e 2008 das campanhas educativas do CONTRAN, os dados
apontam que o motociclista que morre no trânsito é alguém da menor renda per capta

categorias. Somente no grupo “homicídio”, no ano de 2011, foram registrados 36.737, o que
corresponde a 85,8% do total.
52
Dentre as medidas adotadas o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2013) aponta medidas de
infraestrutura social e institucional, indicando a Portaria Interministerial nº 2.268, de 10 de agosto de
2010, que institui “Comissão Nacional Interministerial para acompanhamento da implantação e
implementação do Projeto Vida no Trânsito, com a finalidade de monitorar e avaliar o referido Projeto”
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das categorias de óbito no trânsito, que morre jovem e no final de semana. Se por um
lado esses dados podem sugerir que o jovem comprou a moto por diversão e morreu em
momento de lazer, por outro lado pode revelar um movimento de busca por mobilidade
socioeconômica que expõe o jovem a três ou quatro turnos de trabalho e emprego.
Espera-se que a análise das normas jurídicas do Sistema Nacional de Trânsito
sobre educação para o trânsito possam revelar elementos representacionais quanto às
ações de governo a respeito de fenômenos de mobilidade humana como os retratados
pelo Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2013) e que envolvem a relação públicoprivado, ou, em outros temos, a relação esfera privada e espaço público.
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3
TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS

Esse capítulo descreve o percurso metodológico do estudo, apresentando
objetivo geral, objetivos específicos, questões que permeiam o estudo, contexto e lócus
de pesquisa, descrição do universo de sujeitos, lócus de pesquisa, período de coleta de
dados, contexto de produção dos dados textuais coletados, plano de processamento de
dados textuais coletados e análises dos dados textuais processados.
3.1 Objetivo geral
Compreender elementos representacionais presentes nas normas jurídicas referentes a
educação para o trânsito.
3.2 Objetivos específicos
1. identificar as normas jurídicas sobre educação para o trânsito;
2. contextualizar a produção das normas jurídicas para admiti-las como dados
textuais a serem submetidos ao software Alceste;
3. considerar como variáveis as partes básicas em que devem estar estruturadas as
normas jurídicas sobre educação para o trânsito;
4. refletir sobre elementos representacionais sobre educação contidos nas normas
jurídicas, em articulação com a análise lexicométrica;
3.3 Questões que permeiam o estudo
1. Pensar espaço público e esfera privada nas relações políticas, econômicas e
sociais que atravessam a constituição do Estado;
2. Considerar a norma jurídica como universo de opinião, impregnada de
elementos representacionais do universo consensual e do universo reificado.
3. Discutir a trajetividade como elemento constitutivo do ser humano, energia
propulsora da ruptura da relação tempo-espaço;
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4. refletir sobre a trajetividade como processo de subjetivação e a função do Estado
no exercício do poder de polícia para controle e/ou promoção desse direito.
3.4 Contextualização do estudo: universo de sujeitos, lócus de pesquisa e período
de coleta de dados textuais
Retomando a teoria da hierarquia entre as normas, representada por uma
pirâmide, e teorizada por Hans Kelsen (apud CARVALHO, A., 2009, p. 464), encontrase também na explicação de Vieira (2018) que
A CF/88 é a lei fundamental e suprema do país e serve de
parâmetro de validade para todas as demais espécies
normativas, situando-se no vértice piramidal do ordenamento
jurídico vigente.
Com a Emenda Constitucional nº 28/2014, a segurança viária
passou a ter tratamento constitucional, compreendendo as
atividades de Educação de Trânsito, de Engenharia de Tráfego e
Fiscalização de Trânsito, conforme inserido no § 10 do artigo
144 da CF/88 (...) (VIEIRA, 2018, p. 206)

A Constituição Federal prevê como um dos direitos sociais (artigo 6º) o
transporte, estabelecendo que “compete privativamente à União legislar sobre (...)
trânsito e transporte” (inciso, XI, artigo 22), sendo de “competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...) estabelecer e implantar política
de educação para a segurança do trânsito.” (inciso XII, artigo 23, Constituição
Federal).
Em 2014 a Emenda Constitucional número 82, dentre outras alterações
conforme apontado acima por Vieira (2018), admitiu
A segurança viária, exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas
vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que
assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e
seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da
lei.
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Entre a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a Emenda
Constitucional que 82/2014, que passou a considerar o trânsito como uma questão de
segurança pública53, foram editadas três legislações federais versando sobre mobilidade
urbana54 e para esse estudo serão consideradas as normas jurídicas do Sistema Nacional
de Trânsito, vinculadas ao Código de Trânsito Brasileiro, por serem as únicas
legislações que a presente pesquisa localizou produções referentes à educação para o
trânsito.
Partindo da definição etimológica de gestão e estabelecendo paralelo entre
gestão privada e gestão pública55, Vieira (2018) destaca que “Por décadas a gestão do
trânsito no Brasil ficou somente a cargo da União e dos Estados, por intermédio dos
seus órgãos e entidades” (VIEIRA, 2018, p. 30) e que “Com a municipalização do
trânsito, os Municípios passaram a ser responsáveis por uma série de atribuições
legais” (ibd), dentre elas a educação para o trânsito, sendo a criação do órgão executivo
de trânsito uma obrigação, não uma escolha do gestor público.
Vieira (2018) explica que “o legislador ordinário não deixou a critério do
gestor público a decisão de assumir a responsabilidade pelo trânsito de sua cidade.”
(VIEIRA, 2018, p. 49) e que “caso o gestor opte pela não criação de um órgão ou
entidade” (ibd.) de trânsito, deverá tomar providências no sentido de viabilizar o

53

A educação para o trânsito passou a estar compreendida na Constituição Federal, no capítulo III - DA
SEGURANÇA PÚBLICA – no artigo 144 “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia
ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
54

Em 1998 entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), em 2001 entrou em vigor o
Estatuto da Cidade e em 2014 entrou em vigor a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
55

O presente estudo pontua a gestão de trânsito como atividade da Administração Pública e toma como
base os princípios Constitucionais e do Direito Administrativo tendo como base os trabalhos de Vieira
(2018) e Araujo (2018), este em especial trata questões relativas ao Direito Administrativo para
profissionais do trânsito e destaca que ”Os princípios mais importantes da Administração Pública são,
sem sombra de dúvida, os dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, uma por se tratarem de
disposições legais EXPRESSAS e outra por constarem da própria CONSITUIÇÃO, nossa Lei maior.”
(ARAUJO, 2018, p. 69). Importante destacar que dentre os princípios da Administração Pública está o da
Legalidade, “que possui correlação direta com um direito e garantia fundamental previsto no artigo 5º,
inciso II, da CF: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’
(ARAUJO, 2018, p. 70) o que conforma a conduta da Administra Pública e dos cidadãos à previsão legal.
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estabelecimento de convênio para realização do serviço público junto ao Sistema
Nacional de Trânsito, sendo este definido como
(...) o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o
exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos,
formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação,
engenharia, operação do sistema viário, policiamento,
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação
de penalidades. (artigo 5º, Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito
Brasileiro)

Dentre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito encontra-se o
estabelecimento de “diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e
fiscalizar seu cumprimento” (inciso I, artigo 6º, Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito
Brasileiro) sendo estruturado um conjunto de órgãos e entidades com atribuições e
competências para o funcionamento dinâmico do Sistema Nacional de Trânsito.
Dentre os componentes do Sistema Nacional de trânsito, destacam-se os
seguintes órgãos e/ou entidades executivos de trânsito com as respectivas atribuições
relativas à educação para o trânsito:
1. âmbito federal:
Art. 7º, inciso I - o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo
normativo e consultivo;
Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da
União:
V - supervisionar a implantação de projetos e programas
relacionados com a engenharia, educação, administração,
policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à
uniformidade de procedimento;
XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à
segurança e à educação de trânsito;
XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes
Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com
diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação
programas de educação de trânsito nos estabelecimentos
ensino;
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XVI - elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a
educação de trânsito;
XXII - propor acordos de cooperação com organismos
internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações
inerentes à segurança e educação de trânsito;
XXIII - elaborar projetos e programas de formação, treinamento
e especialização do pessoal encarregado da execução das
atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo,
fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo
medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnicoprofissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua
realização;
Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das
rodovias e estradas federais:
VIII - implementar as medidas da Política Nacional de
Segurança e Educação de Trânsito;
IX - promover e participar de projetos e programas de educação
e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN;

2. âmbito estadual:
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIFE:
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas
de trânsito;
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua
circunscrição:
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores,
expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para
Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação
do órgão federal competente;
XII - promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo CONTRAN;

3. âmbito municipal:
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
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XV - promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo CONTRAN;

O parágrafo 2º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “Para
exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se
ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código.” E o
atigo 333 do CTB prevê que
§ 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo
de um ano, após a edição das normas, para se adequarem às
novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme
disposto neste artigo.
§ 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão
as competências previstas neste Código em cumprimento às
exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto
neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão
ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade
estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o
Sistema Nacional de Trânsito.
(artigo 333, Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro)

Além de prever a estrutura de órgãos para compor o Sistema Nacional de
Trânsito, dentre os quais foram aqui destacados aqueles cuja competência está
relacionada ao escopo do presente trabalho, o Código de Trânsito Brasileiro reservou
para o capítulo VI as questões relativas à “EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO”, com
os seguintes destaques:
Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui
dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de
Trânsito.
[...]
§ 2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante
convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos
moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.
[...]
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na préescola 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.
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Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o
Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do
CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá:
I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo
interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de
trânsito;
II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito
nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de
professores e multiplicadores;
III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para
levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao
trânsito;
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito
junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito,
com vistas à integração universidades-sociedade na área de
trânsito.
Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao
Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN,
estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem
seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.
Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente por
intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo
intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76.
Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto,
do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do
CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas
destinados à prevenção de acidentes.
Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão
firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o
cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê diferentes abordagens educativas –
formação de motoristas, campanhas de segurança viária, atividade escolar – envolvendo
vários órgãos e entidades na execução de uma série de atividades. Ainda no capítulo da
“EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO” está previsto que
Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão
ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às
férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de
Trânsito.
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§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito
deverão promover outras campanhas no âmbito de sua
circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.
§ 2º As campanhas de que trata este artigo são de caráter
permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e
imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundilas gratuitamente, com a freqüência recomendada pelos órgãos
competentes do Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das
mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na
respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes
fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere
o art. 75.

O Código de Trânsito Brasileiro, portanto, previu órgãos e/ou entidades nas três
esferas de governo, com competências e atribuições para desempenhar atividades
relativas à educação para o trânsito, sendo responsabilidade do Conselho Nacional de
Trânsito criar as normas para disciplinar a atividade. O artigo 13 do CTB prevê que
As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao
CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como
objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico
sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.
§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas representantes
de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal e dos Municípios, em igual número,
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de
especialistas representantes dos diversos segmentos da
sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo
regimento específico definido pelo CONTRAN e designados
pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema
Nacional de Trânsito.

Temos, portanto, no artigo 12 do CTB, a previsão de que compete ao
CONTRAN:
(...) IV - criar Câmaras Temáticas (...) X - normatizar os
procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de
documentos de condutores, e registro e licenciamento de
veículos; (...) XV - normatizar o processo de formação do
candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação,
estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária,
avaliações, exames, execução e fiscalização. (artigo 12, Lei
9.503 de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro)
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Ainda no delineamento do lócus de pesquisa das normas jurídicas sobre
educação para o trânsito, convém assinalar, conforme observa Araujo (2009), que
“Muito embora se trate de órgão executivo, constatamos que as funções legalmente
destinadas ao DENATRAN referem-se à coordenação e supervisão dos trabalhos
desenvolvidos pelos órgãos estaduais e municipais.” (ARAUJO, 2009, p. 79).
Como forma de exercer suas atribuições o DENATRAN tem como instrumento
de manifestação a portaria, como em toda Administração Pública, conforme assinala
Carvalho, A. (2009) “Portarias: são instrumentos introdutores de normas que os
servidores de superior hierarquia editam para serem observadas por seus subalternos.”
(CARVALHO, A., 2009, p. 506).
A Resolução CONTRAN 446/2013, ao estabelecer o regimento interno do
colegiado, prevê que um dos instrumentos de manifestação do CONTRAN é a
“Resolução: ato normativo, destinado a regulamentar dispositivo do CTB, de
competência do Conselho” (inciso IV, artigo 5º).
Carvalho, A. (2009) explica que as
Resoluções: são de competência do Congresso Nacional e do
Senado, constituem-se como veículos introdutores aprovados
por maioria simples e promulgados pela Mesa do Senado ou do
Congresso, revestindo o status jurídico de lei, ainda que não
decorrentes de um processo legislativo próprio, atuam nos
setores que a Constituição lhes demarca. (CARVALHO, A.,
2009, p. 506).

Atualmente o Sistema Nacional de Trânsito está subordinado ao Ministério da
Infraestrutura56, através da Medida Provisória 870 de 1º de janeiro de 2019 que

56

O Conselho Nacional de Trânsito, órgão colegiado, instância máxima, normativa, consultiva, e
coordenadora do Sistema Nacional de Trânsito, foi criado em janeiro de 1942 logo após o início da
vigência do segundo código de trânsito, que substituiu o código que vigorou por pouco mais de seis
meses no Brasil. Subordinado inicialmente ao Ministério da Justiça, o CONTRAN permaneceu por mais
de 60 anos subordinado à pasta da Justiça, tratando o trânsito como uma questão de segurança pública
e investindo em ações policiais de fiscalização e de abordagens de campo para coibir comportamentos
de risco à segurança viária. A representação do Ministério da Saúde no CONTRAN foi garantida pela Lei
9.602/1998, a primeira lei a alterar o Código de Trânsito Brasileiro, antes mesmo que ele entrasse em
vigor. Somente em 2003, através do Decreto 4.711, o CONTRAN passou a ser subordinado ao recémcriado Ministério das Cidades, para que o trânsito pudesse compor o conjunto de direitos sociais a
serem atingidos pelas políticas públicas de promoção de direitos aos equipamentos sociais e urbanos.
Através desse Decreto, compunham o CONTRAN os seguintes ministérios: I - da Ciência e Tecnologia; II da Educação; III - da Defesa; IV - do Meio Ambiente; V - dos Transportes; VI - das Cidades; e VII - da
Saúde; sendo o Ministério da Justiça incluído posteriormente pela Lei 11.705/2008. Finalmente, pela Lei
12.865/2013 foram incluídos representantes I - da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do
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estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos
Ministérios.
Portarias do DENATRAN e Resoluções do CONTRAN são os instrumentos
introdutores das normas jurídicas de trânsito, dentre elas as de educação para o trânsito,
utilizadass pelo Sistema Nacional de Trânsito para disciplinar, dentre outras ações, as
atividades em educação para o trânsito.
O artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as Câmaras
Temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, integradas por especialistas
das áreas referentes à cada Câmara Temática, e têm como objetivo estudar e oferecer
sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele
colegiado. Para assessorar o CONTRAN existem 5 Câmaras Temáticas, conforme
regimento estabelecimento pela Resolução 586/2013 com alteração dada pela Resolução
617/2016:
I - de Assuntos Veiculares;
II - de Educação para o Trânsito, Formação e Habilitação de
Condutores;
III - de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via;
IV - Esforço Legal: infrações, penalidades, crimes de trânsito,
policiamento e fiscalização de trânsito;
V - de Saúde e Meio Ambiente no Trânsito

Além das resoluções do CONTRAN que são produzidas com embasamento
técnico produzido pelas Câmaras Temáticas existem as portarias do Departamento
Nacional de Trânsito, que são atos do chefe do órgão executivo coordenador do Sistema
Nacional de Trânsito para disciplinar seu funcionamento. Portanto, resoluções do
CONTRAN e portarias do DENATRAN constituem a base da pirâmide da hierarquia
entre as normas, teorizada por Hans Kelsen (apud CARVALHO, A., 2009, p. 464), e
são o “ponto que mais se aproxima das condutas juridicamente reguladas.” (ibd.)

Ministério de Transportes Terrestres, II - Ministério do Exército e III - Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
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3.4.1 Coleta de dados textuais: normas jurídicas sobre educação para o
trânsito

As resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e as portarias do Departamento
Nacional de Trânsito são disponibilizadas no sítio eletrônico do DENATRAN 57,
atualizado conforme publicação das normas jurídicas.
O período de coleta das normas jurídicas no site foi de janeiro a setembro de
2018, sendo identificadas até o final do período o que segue.
O conjunto de normas jurídicas de educação para o trânsito selecionado para o
presente estudo se dá, portanto, em razão do objetivo da previsão taxativa no inciso XII
do artigo 23 da Constituição Federal da necessidade de se “estabelecer e implantar
política de educação para segurança do trânsito” (inciso XII, artigo 23, Constituição
Federal), lei que se sobrepõe cumprindo função coordenadora às demais normas no
ordenamento jurídico brasileiro, conforme Hans Kelsen (apud CARVALHO, A., 2009,
p. 464), sendo a partir desse preceito em que se estrutura o Sistema Nacional de
Trânsito para desempenhar as “diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e
fiscalizar seu cumprimento” (inciso I, artigo 6º, Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito
Brasileiro).
O texto do Código de Trânsito Brasileiro menciona diferentes denominações
para ações educativas, dando azo à interpretação de que haveria mais de uma
abordagem em educação para o trânsito a depender do contexto da atividade, da
finalidade da ação, do público a que se destina ou das técnicas pedagógicas utilizadas.
Essas diferentes denominações, sugerem que as ações em educação visam a formação
de motoristas, a reeducação de motoristas considerados infratores contumazes, a
realização de campanhas educativas para orientar condutas identificadas como
reincidentes que colocam em risco a segurança viária, a educação de crianças como

57

O site do Departamento Nacional de Trânsito pode ser acessado pelo sítio eletrônico
<http://www.denatran.gov.br/>
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pedestres, ciclistas e passageiras, a capacitação de recursos humanos para atuar com as
atividades educativas nessas diferentes abordagens, contextos e finalidades.
Até setembro de 2018 o CONTRAN havia editado 741 resoluções, com
numeração iniciada em janeiro de 1998 em razão do início da vigência do Código de
Trânsito Brasileiro. Foram localizadas cinco resoluções relacionadas ao contexto da
educação, sendo uma sobre formação de motoristas, uma sobre atividade extracurricular
no ensino médio, uma sobre campanhas educativas, e uma sobre formação de recursos
humanos para atuar no segmento de formação de motoristas.
As portarias são numeradas em cada ano, tendo sido publicadas 690 portarias no
ano de 2009 e 278 portarias no ano de 2017, anos em que foram identificadas portarias
versando sobre educação para o trânsito. Nos demais anos compreendidos no período de
vigência do atual CTB não foram encontradas portarias versando sobre educação para o
trânsito. Foram localizadas duas portarias relacionadas ao contexto da educação, sendo
uma sobre diretrizes nacionais da educação para o trânsito na pré-escola e no ensino
fundamental, e uma sobre curso de agente de trânsito para atuar nas atividades de
fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
O presente estudo reuniu, portanto, sete normas jurídicas sobre educação para o
trânsito, sendo cinco resoluções do CONTRAN e duas portarias do DENTRAN,
conforme descrição no quadro 1 a seguir.
O site oficial do DENATRAN pode ser acessado no sítio www.denatran.gov.br e
no menu lateral esquerdo o acesso às “resoluções” se dá com um clique no link que fica
na quarta posição na seção “Legislação”. O acesso às “portarias” se dá com um clique
no terceiro item da mesma seção. Para acessar a versão consolidada das resoluções,
após clicar no link “resoluções” na quarta posição do menu lateral esquerdo na seção
“Legislação” uma listagem com as resoluções ficará disponível. O número da resolução
na coluna correspondente da tabela, conforme ilustrações 16 e 17, contém um link que
abre o arquivo em formato .pdf ou .doc para baixar ou ler.
A versão da resolução CONTRAN 168/2004 disponível na tabela acessível pelo
clique no link “resoluções” da seção “Legislação” contém apenas a atualização das
resoluções 169/2005 e 347/2010.
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Ilustração 16 – Recorte da tabela de resoluções do CONTRAN no site do DENATRAN

Fonte: Site DENATRAN

A versão da resolução 168/2004 obtida através de um clique no tópico
“RESOLUÇÕES CONSOLIDADAS” logo acima da tabela de resoluções contém as
atualizações conforme situação descrita na Ilustração 16, sendo adicionadas por esse
estudo as alterações das resoluções 360/2010; 422/2012; 455/2013; 435/2012;
484/2014; 493/2014; 543/2015; 659/2017; 683/2017; 684/2017 e 705/2017 para deixar
a norma jurídica atualizada e em condições de ser submetida ao software Alceste.

Ilustração 17 – Recorte da tabela de resoluções do CONTRAN no site do DENATRAN

Fonte: Site DENATRAN

167

Quadro 3 – Normas jurídicas do Sistema Nacional de Trânsito sobre Educação para o Trânsito
Tipo

Nº

Ano

Ementa
Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a

Resolução

168

1998

realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de
reciclagem e dá outras providências.
Dispõe sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores

Resolução

265

2007

elétricos como atividade extracurricular no ensino médio e define os procedimentos para implementação nas
escolas interessadas.

Resolução

314

2009

Portaria

147

2009

Estabelece procedimentos para a execução das campanhas educativas de trânsito a serem promovidas pelos órgãos
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.
Aprovar as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito na Pré-Escola e no Ensino Fundamental.
Regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação,

Resolução

358

2010

qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e
condutores e dá outras providências.

Resolução

515

2014

Revoga a Resolução CONTRAN nº 207, de 20 de outubro de 2006 e estabelece critérios de padronização para
funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito.
Instituir o CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO para profissionais que executem as atividades de fiscalização,

Portaria

94

2017

operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito.
Fonte: Elaborado pelo autor
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As resoluções do CONTRAN e portarias do DENATRAN foram divididas
conforme partes básicas em que se estruturam as normas jurídicas, considerando a Lei
Complementar número 95 de 1998 que, em atendimento ao artigo 59 da Constituição
Federal, dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, e assim
dispõe:
Art. 3º A lei será estruturada em três partes básicas:
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o
preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de
aplicação das disposições normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às
medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo
substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula
de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.
Art. 4º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará
identificação numérica singular à lei e será formada pelo título
designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e
pelo ano de promulgação.
Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres que a
realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título,
o objeto da lei.

Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição
competente para a prática do ato e sua base legal.
Para serem submetidas ao software ALCESTE, as resoluções e portarias do
Sistema Nacional de Trânsito, incluindo os respectivos anexos, foram divididas em
partes (preliminar, normativa e final) separando os anexos como sendo uma quarta
variável, já que não é possível determinar qual função elesm enquanto parte da estrutura
da norma – conforme quadro 2 – , considerando cada uma dessas partes como um
sujeito enunciador, no sentido do que elucida Carvalho (2010)
Os enunciados do direito positivo não são expressões de atos de
objetivação cognoscente. Não pretendem reproduzir o realsocial, descrevendo-lhe os aspectos. Longe disso, o vetor
semântico que os liga ao “mundo da vida” contém,
invariavelmente, um dever-ser, assim no estado neutro, sem
modalização, ou operando por intermédio dos functores
obrigatório, proibido ou permitido, com o que se exaure o
campo material das possíveis condutas interpessoais. O deverser, frequentemente, comparece disfarçado na forma apofântica,
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como se o legislador estivesse singelamente descrevendo
situações da vida social ou eventos da natureza, a ela
relacionados (...) (CARVALHO, 2010, p. 300)

Quadro 4 – Divisão dos sujeitos enunciadores das normas jurídicas
Nº sujeito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tipo da norma
Resolução
CONTRAN

Resolução
CONTRAN

Resolução
CONTRAN

Portaria
DENATRAN

Resolução
CONTRAN
Resolução
CONTRAN

Portaria
DENATRAN

Nº ordem/ano
168/2004
168/2004
168/2004
168/2004
265/2007
265/2007
265/2007
265/2007
314/2009
314/2009
314/2009
314/2009
147/2009
147/2009
147/2009
147/2009
147/2009
147/2009
358/2010
358/2010
358/2010
358/2010
515/2014
515/2014
515/2014
94/2017
94/2017
94/2017
94/2017
94/2017

Parte básica da norma jurídica
Preliminar
Normativa
Final
Anexo
Preliminar
Normativa
Final
Anexo
Preliminar
Normativa
Final
Anexo
Preliminar
Normativa
Final
Anexo (apresentação)
Anexo I
Anexo II
Preliminar
Normativa
Final
Anexo
Preliminar
Normativa
Final
Preliminar
Normativa
Final
Anexo I
Anexo II

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4.2 Tratamento das normas jurídicas – ALCESTE
A análise léxicométrica de um conjunto de segmentos de texto, em uma tradução
livre do termo “Analyse Lexicale par Context d’un Ensemble de Segments de Texte”
utilizado por Reinert (1990 apud CAMARGO, 2013, p. 515) para formar o acróstico
ALCEST, que dá nome ao programa, significando sua finalidade.
O Alceste é apresentado por De Alba (2004), que descreve seu funcionamento,
sua compatibilidade com a teoria das representações sociais e demonstra sua utilização
em pesquisa sobre representações sociais sócio-espaciais de cidade na cidade do México
(De Alba, 2002 apud De Alba, 2004).
Dentre os usos a que o Alceste se aplica estão “obras literárias, notas
periódicas, diálogos, ensaios” o que leva De Alba (2004, p. 1.6). a concluir que para
análise da imprensa, enquanto objeto de estudo em representações sociais, estaria
adequada sua utilização.
Quanto a quantidade de autores do texto a ser submetido ao software Alceste,
Camargo (2013) explica que
Torna-se possível, a partir da análise textual, descrever um
material produzido por determinado produtor, seja individual ou
coletivamente (um indivíduo ou um grupo), como também pode
ser utilizada a análise textual com a ﬁ nalidade comparativa,
relacional, comparando produções diferentes em função de
variáveis especíﬁ cas que descrevem quem produziu o texto.
(CAMARGO, 2013, p. 514)

As considerações de De Alba (2004, p. 1.6) e Camargo (2013, p. 1.4) acerca de o
Alceste ser um software adequado tanto para textos produzidos no campo técnico (obras
literárias, periódicos, imprensa) quanto para material textual produzido coletivamente,
leva a concluir que normas jurídicas compõem o rol de textos que podem ser analisados
pelo software Alceste.
De Alba (2004) explica que o “método informatizado para análise de textos foi
criado por Max Reinert em 1986 e considerado um marco no desenvolvimento de
métodos de análise de dados linguísticos iniciada por Benzécri (1981) na França.”
(ALBA, 2004, p. 1.1) e que a finalidade do programa é prática, com fundamento teórico
baseado em estudos sociais que sustentam que o discurso expressa um sistema de
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“’mundos lexicais’ que organizam uma racionalidade e dá coerência ao que o locutor
enuncia” (ibd.). Independente da construção sintática das frases do texto submetido ao
software Alceste, um conjunto de fragmentos do discurso pode ser tomado como locus
para identificação de co-ocorrência, frequência e redundância de termos que constituem
uma “unidade de contexto” (ALBA, 2004, p. 1.1)
O software Alceste identifica conjunções, preposições, artigos e outras palavras
com função relacional, para eliminá-las, ao mesmo tempo em que identifica
substantivos, adjetivos e verbos como sendo palavras funcionais e principais no “mundo
lexical”. De Alba (2004) assinala que a análise lexical não “equivale a uma análise
temática do discurso” (DE ALBA, 2004, p. 1.3) e que o agrupamento produzido pelo
software forma agrupamentos de palavras denominados “unidades de contexto”, o que
“permitirá diferenciar globalmente os ‘lugares de enunciação’ ou mundos lexicais mais
significativos do discurso.” (ibd.).
O fato de as palavras formarem ‘mundos lexicais’ por serem habituais,
repetitivas, no discurso, sugere que sinalizam algo em comum e De Alba (2004) destaca
que a função do Alceste é colocar essa frequência em evidência para que seja possível
analisar os fragmentos de textos a partir do “mundo lexical” a que pertencem, em razão
de constituírem uma estrutura de discurso.
Quanto a identificação esse “mundo lexical”, Kalampaliki (2003 apud
NASCIMENTO & MENANDRO, 2006) assinala que “só há a possibilidade de
significação de um ‘mundo lexical’, se há um outro “mundo lexical” que o defina por
contraste ou complementaridade.” (id., p. 74). Nascimento & Menandro (2006)
descrevem os mundos lexicais como “campo contextual” (id, p.74), no sentido de
produzirem “um espaço semântico específico” (id., p.74).
A identificação dos “lugares de enunciação” (DE ALBA, 2004, p. 1.3) ou do
“espaço semântico específico” (NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p.74) e
apresentado por Lima (2008) como “fundos tópicos” (id., p. 83) localizados pelo
Alceste através do “rastreando os vestígios da atividade dos sujeitos enunciadores que
aparecem, sob a forma de lugares insistentes ou mundos lexicais, em torno de fundos
tópicos.” (LIMA, 2008, p. 83)

172

Os conceitos de base para o funcionamento do software Alceste estão na
“semiologia desenvolvida por Max Reinert inspira-se principalmente em dois
paradigmas teóricos: a Psicanálise de Jacques Lacan (1901-1981) e a Semiótica de
Charles Sanders Peirce (1839-1914).” (LIMA, 2008, p. 84)
A proximidade entre as linhas teóricas de Reinert (apud LIMA, 2008, p. 84) e do
campo da Ciência do Direito que orienta o trabalho de Carvalho, A. (2009) sobre
constructivismo lógico-semântico, sinaliza a possibilidade de resultados satisfatórios na
utilização do software Alceste para análise de normas jurídicas.
A respeito da fundamentação teórica do programa computacional, Lima (2008)
explica que
Em seus artigos, Reinert não explicita como os conceitos
lacanianos influenciaram suas teorizações, mas menciona duas
razões que o levaram a retomar as idéias de Peirce: a) as
descrições conceituais da semiótica peirciana têm uma
qualidade “profundamente dinâmica”; e b) Peirce coloca em
evidência o fato de o sentido “original” de um texto (discurso)
ser inatingível (e sempre será), porque ele é, ao mesmo tempo,
efêmero e mutante: efêmero por durar o ato da sua enunciação e
mutante por adquirir outros sentidos em função das re-leituras,
ao fio das atualizações. (LIMA, 2008, p. 85)

O software Alceste opera a partir de um dicionário – conforme explicado por
Alba (2004), Nascimento & Menandro (2006), Lima (2008) e Carvalho (2013) – e tem
como input os dados textuais coletados através de entrevistas, questionários, transcrição
de áudios, revistas, jornais, leis.
O preparo dos textos a serem submetidos ao Alceste teve que observar dois
procedimentos, além da atualização da resolução CONTRAN 168/2004 descrita no item
3.4.1 desse estudo. O primeiro refere-se à retirada do termo “considerando” utilizado
nas partes iniciais das normas jurídicas. Essa medida se dá em razão de ser um termo de
praxe e que seria acusado pelo software como um “lexema” (LIMA, 2008, p. 94) de coocorrência frequente, incidindo no resultado do estudo de modo a gerar erro de
interpretação. O segundo é com relação à identificação de palavras compostas que se
referem à mesma ideia ou valor, tiveram que ser assinaladas com underline58 entre as
palavras para serem identificadas como uma palavra apenas. Essa medida se dá em
razão da diferenciação que o software Alceste realiza entre palavras para calcular o grau
58

Exemplos de preparação de palavra são orgao_executivo_transito e sistema_nacional_transito.
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de relação da palavra com o texto em geral e com a classe em que está inserida. Essa
diferenciação entre as palavras é explicada por Lima (2008) como operação realizada
pelo Alceste que, com
lexemas reduzidos e reunidos em torno das “raizes comuns”sao
separados em dois grupos, palavras plenas e palavras
ferramentas cada qual tratado de modo diferente: as primeiras
são computadas e incluídas nos cálculos; as últimas não entram
nesse cômputo, mas são projetadas relativamente aos fatores
obtidos na análise daquelas, às quais estão subordinadas. Esse
segundo nível de aproximação garante uma informação
complementar, em que as palavras ferramentas servem de
indícios das especificidades de cada um dos discursos; elas dão
a “coloração” pessoal (ou impessoal) de cada um dos
agrupamentos de palavras plenas.” (LIMA, 2008, p. 93)

Os dados inseridos no programa são considerados como “Unidade de Contexto
Inicial - Unidade a partir da qual o programa efetuará a fragmentação inicial.”
(NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p. 74). Essas unidades iniciais são os textos
inseridos no Alceste, no caso do presente estudo são as normas jurídicas. Nascimento &
Menandro (2006) explicam que a “Unidade de Contexto Elementar - Definida segundo
critérios de tamanho do texto” (NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p. 74)
constituem as “matrizes a partir das quais será efetuado o trabalho de classificação”
(REINERT, 1998, p. 17 apud NASIMENTO & MENANDRO, 2006, p. 74).
As palavras principais, que exercem função no texto “(substantivo, adjetivo,
verbos alguns advérbios)” (DE ALBA, 2004, p. 1.4), independente da sintaxe que
operam, são identificadas a partir do banco de dados do sistema, reduzidas ao seu
radical para, a partir dos “morfemas lexicais” (ibd.), processar uma análise estatística de
classificação hierárquica descendente e formar unidades de contexto.
O programa desenvolve-se em três etapas. A primeira divide o texto em
unidades elementares, diferenciar as palavras que desempenham função relacional
(artigos, preposições, conjunções) e eliminá-las, das palavras principais (verbos,
adjetivos) e identificar as unidades de contextos elementares para “calcula a tabela
binária com as unidades de contexto em linha e os morfemas lexicais em coluna”
(ALBA, 2005, p. 1.4).
Na segunda etapa as unidades de contexto são classificadas em razão da
similaridade do vocabulário identificado na estatística da primeira etapa e um

174
duplo procedimento de classificação permite comprovar a
estabilidade das classe: realiza-se uma primeira classificação
com unidades de contexto de determinado tamanho (10
morfemas lexicais, por exemplo) e uma segunda com um
tamanha superior (12 morfemas lexicais). A classificação é
estável se esta variação de tamanho de vocabulário por unidade
de contexto elementar (uce) não varia a estrutura ou distribuição
das classes no seu conteúdo. (ALBA, 2004, p. 1.5).

A terceira etapa opera procedimentos estatísticos suplementares para selecionar
os segmentos de texto que representam cada classe, indicando as formas reduzidas das
palavras (morfemas lexicais), a classificação hierárquica ascendente para cada classe, o
grupo de palavras que compões a classe, os segmentos de textos - conforme as variáveis
apontadas pelo usuário do sistema – em que as unidades de contexto elementares estão
localizadas, entre outros.
Alguns termos utilizados pelo software são explicados por Nascimento &
Menandro (2006) e auxiliam a compreender o funcionamento do Alceste. A Unidade de
Contexto Inicial é o material textual submetido ao software para ser processado na
primeira etapa, que será fragmentado e constituirá, na segunda etapa Unidade de
Contexto Elementar, “definida segundo critérios de tamanho do texto (número de
palavras analisadas) e pontuação.” (id., p. 74) e, passando pela segunda etapa, de
tabulação estatística, serão produzidas as Unidades de Contexto, em razão dos mundos
lexicais, ou campo contextual, ou classe. As Unidades de Contextos são alcançadas pela
estabilização que o programa encontra após uma série de processamentos
Lima (2008) explica que a forma pela qual essas Unidades de Contexto são
alcançadas “Não é o pesquisador que define o número e o critério de separação das
classes, mas é o programa que descobre quantas classes estáveis o texto contém a
partir de certa fragmentação ideal, obtida por meio de testes sucessivos (que
explicaremos a seguir).” (LIMA, 2008, p. 91) e orienta que
na proposição do criador do programa elas podem (e devem) ser
interpretadas sob três pontos de vista:
a ) como conteúdo, observando-se a lista de palavras ou de
unidades de contexto elementar (u.c.e.) que lhes são especificas;
b ) como atividade, observando-se as passagens de uma classe a
outra no decorrer do processo discursivo; e
c ) como representação, observando-se que as classes formam
um sistema e refletem certa estabilização da atividade do sujeito
enunciador
(REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90)
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A análise fatorial de correspondência operada pelo Alceste permite tratar
simultaneamente mais de uma variável, o que é expresso no plano cartesiano que projeta
a topologia dos fatores e “sintetizam as polêmicas que mobilizam as relações entre os
grupos ou as categorias implicadas na problemática tratada.” (LIMA, 2008, p. 94).
Essas variáveis podem ser do tipo sociológico – gênero, idade,
formação, profissão, função; do tipo psicossocial – geração,
identidade pessoal, identidade profissional, equipes de trabalho,
categorias de opinião, tipo de conhecimento coletivo, posição
social; ou, ainda, de outros tipos, consoante as linhas das
pesquisas. (LIMA, 2008, p. 94)

Para a interpretação dos dados gerados pelo Alceste De Alba (2004) explica que
devem ser considerados
simultaneamente o grau de associação da palavra à classe
(medido pelo valor de X², Chi2 ou chi quadrado), a frequência
de aparição da palavra na classe (primeira coluna de
frequências, cuja porcentagem aparece na coluna porc.) ou no
texto em geral (segunda coluna de frequência). (DE ALBA,
2004, p. 1.9)

Quadro 5 – Conjunto de normas jurídicas de educação para o trânsito submetidas ao
Alceste na condição de Unidade de Contexto Inicial, com a identificação dos sujeitos
enunciadores das normas jurídicas como variáveis da U.C.I’s para serem admitidas
como Unidades de Contexto Elementares

Software Alceste
Sujeito enunciador
partes básicas da norma jurídica

Unidade de
Contexto Inicial

(consideradas variáveis da U.C.I. para o software Alceste)

Preliminar

1; 5; 9; 13; 19; 23; 26

Normativa

2; 6; 10; 14; 20; 24; 27

Final

3; 7; 11; 15; 21; 25; 28

variável

Anexos

4; 8; 12; 16; 17; 18; 22; 29; 30

variável

Conjunto de normas jurídicas de educação para o trânsito
Fonte: Elaborado pelo autor

variável
variável
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Conforme

Nascimento

&

Menandro

(2006)

a

Análise

Fatorial

de

Correspondência realizada pelo software Alceste consiste no “Cruzamento entre o
vocabulário (considerando a frequência de incidência de palavras) e as classes” que,
por sua vez, são definidas como agrupamentos constituídos “por várias UCE de
vocabulário homogêneo” (id., p. 74).
Essa homogeneidade do vocabulário é alcançada pela redução das palavras ao
seu radical, os “morfemas lexicais” conforme explicado por De Alba (2004, p. 1.4), ou,
em outros termos, pode ser também ser compreendida como
“Lematização”: operação de substituição de certas palavras por
uma forma reduzida, que permite ao programa considerar
equivalentes palavras com radical comum, que significam
aproximadamente a mesma coisa, mas que diferem quanto ao
gênero, ao número ou ao fato de serem substantivos, adjetivos
ou advérbios. (NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p. 75)

A inserção das normas jurídicas no software Alceste, indicando as partes básicas
que constituem a norma como sujeitos enunciadores, fará com que o conjunto de
normas jurídicas sobre educação para o trânsito do Sistema Nacional de Trânsito
(portarias do DENATRAN e resoluções do CONTRAN) seja admitido como Unidade
de Contexto Inicial.
A primeira etapa de processamento do software será eliminar palavras que
desempenham função relacional (artigos, preposições, conjunções) e identificar as
unidades de contextos elementares para calcular a “tabela binária com as unidades de
contexto em linha e os morfemas lexicais em coluna” (ALBA, 2005, p. 1.4).
Com o agrupamento das palavras consideradas homogêneas e que constituem
um campo semântico, ou “lugares de enunciação” (DE ALBA, 2004, p. 1.3) ou “espaço
semântico específico” (NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p.74) ou “fundos
tópicos” (LIMA, 2008, p. 83), realiza-se a segunda etapa e formam-se as unidades de
contexto elementar.
A terceira etapa será o agrupamento das unidades de contexto elementar em
classes, definidas por Nascimento & Menandro (2006) “como um agrupamento
constituído por várias UCE de vocabulário homogêneo.” (id., p. 75). As classes são,
portanto, o resultado da análise lexical de um conjunto de segmentos de texto, que
permitirá: a) compreender as transições dos discursos entre os sujeitos de enunciação, b)
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quais os elementos representacionais de educação para o trânsito estão presentes nas
normas jurídicas e, c) como esses elementos representacionais relacionam-se às
diferentes partes que devem constituir a norma jurídica.
A análise oferecida pelo Alceste é quantitativa e qualitativa, reside no campo da
pragmática, conforme assinala Lima (2008)
Com respeito à tripartição da teoria da linguagem, a perspectiva
de Reinert (1993) é predominantemente pragmática (mais que
sintática ou semântica), visto que faz referência à posição do
locutor; ao tipo de contexto; aos aspectos performativos dos
enunciados, que se sobrepõem aos declarativos; e ao “uso” da
língua nas suas dimensões práticas. (LIMA, 2008, p. 88)

3.4.3 Tratamento dos dados – Teoria das Representações Sociais
Os elementos representacionais sobre educação para o trânsito, contidos nas
normas jurídicas submetidas à análise lexical, compreendidos como discursos
estruturados pelo regramento jurídico de elaboração e redação de leis em vigência no
ordenamento brasileiro, serão compreendidos a partir dos pressupostos da teoria das
representações sociais, que permitem considerar a lei como um instrumento enunciador
da atividade estatal e que, sendo produzido em âmbito de Câmaras Temáticas que
assessoram órgão colegiado, está impregnado de crenças, opiniões e valores que
antecedem e fundamentam a ação de governo.
Conforme anteriormente exposto nesse estudo no capítulo 1 sobre as
representações sociais, para compreender a “gênese do nosso senso comum, que não é o
contágio de ideias, a difusão de átomos de ciência ou de informação que observamos,
mas sim o movimento no decorrer do qual as descobertas científicas são socializadas.”
(MOSCOVICI, 1978, p. 25) o autor vai recorrer aos conhecimentos de “Durkheim o
primeiro a propor a expressão ‘representação coletiva’. Quis assim designar a
especificidade do pensamento social em relação ao pensamento individual.” (ibd.)
O objetivo da pesquisa de Moscovici (1978), portanto, vai partir de um campo
da psicologia social que, até a década em que os estudos iniciaram – 1950, conforme
biografia feita por Camargo (2015, p. 240) – não oferecia aporte teórico-metodológico
consistente, utilizando especialmente os estudos de Kurt Lewin (1890-1947), cuja teoria
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de campo “tem influenciado o trabalho no campo da dinâmica de grupo e em outras
áreas da psicologia social.” (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014, p. 318), compreendendo
que
Os comportamentos sociais ocorrem no interior de entidades
sociais simultaneamente existentes como subgrupos, membros
de grupos, barreiras e canais de comunica ção, e delas resultam.
Assim, o comportamento do grupo é uma função do campo total
existente em qualquer momento dado. (SCHULTZ &
SCHULTZ, 2014, p. 319)

Entretanto, e a despeito tanto das contribuições de Kurt Lewin quanto a

transdiciplinaridade, acima mencionadas, quanto de considerar a psicologia social como
ciência interdisciplinar, preenchendo “lacuna entre a Antropologia Cultural e a
Sociologia” (ARRUDA, 2009, p. 743) sendo inclusive recomendado por Kurt Lewin a
leitura não de “Psicologia, mas sim Filosofia, História, Ciência, poesia, romances e
biografias” (ibd.) como referências de estudos para se ter ideias, Moscovici (1978)
Queria redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia
Social a partir desse fenômeno, insistindo sobre sua função
simbólica e seu poder de construção do real. A tradição
behaviorista, o fato de a Psicologia Social ter-se limitado a
estudar o indivíduo, o pequeno grupo, as relações não-formais,
constituíam e continuam constituindo um obstáculo a esse
respeito. Uma filosofia positiva que só confere importância às
previsões verificáveis pelo experimento e aos fenômenos
diretamente observáveirs soma-se à lista dos obstáculos.
(MOSCOVICI, 1978, p. 14)

Retomando o que já foi discutido no capítulo 1, Moscovici (1978), ao tratar da
“Psicanálise, ciência, terapia, visão do homem, passou a ocupar, de fato, um lugar
considerável em nossa cultura” (id., p. 17), compreende que a ciência tem como função
primordial “transformar a existência dos homens” (ibd.), Moscovici (1978) e destaca
que “É esse importante fato social que me proponho estudar, pelo menos em parte.”
(ibd. p. 20)
Nesse sentido, a compreensão dos elementos representacionais impregnados na
legislação, também encontra respaldo no que discute Durkheim ([1858-1917] 1983, p.
1) acerca de
A física dos costumes e do direito tem por objeto o estudo dos
fatos morais e jurídicos. Esses fatos consistem em regras de
conduta sancionada. O problema da ciência está em investigar:
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1º - Como se constituíram historicamente essas regras, isto é,
que causas as suscitaram, e quais são os fins úteis dessas regras.
2º - Como funcionam na sociedade, isto é, como são aplicadas
pelos indivíduos. (ibd.)

Para Durkheim a noção de sujeito é semelhante ao que apresenta Jodelet (2009)
quanto a Deleuze e Guatarri (ibd.)
Assim, para Deleuze e Guattari (1980), o sujeito moderno do
sistema capitalista é descrito por dois paradigmas: o da
servidão, que vem do latim servus, a escravização, e o da
sujeição, o assujeitamento do indivíduo a regras e objetivações.
(DELEUZE e GUATARRI apud JODELET, 2009, p. 685-686)

Como já vimos, a noção acima apresentada pode ser observada no assinalamento
de Durkheim ([1858-1917] 1983) a respeito da relação entre grupo social e indivíduo,
no sentido de que
(...) Todo grupo social, com efeito, extenso ou restrito, é um
todo, formado de partes; o elemento último, cuja repetição
constitui esse todo, é o indivíduo. Ora, para que semelhante
grupo se possa manter, cumpre não proceda, cada parte, como
se fosse única, isto é, como se fosse o todo; cumpre-lhe, ao
contrário, comportar-se de modo a que o todo possa subsistir.
(DURKHEIM [1858-1917] 1983, p. 13)

Na análise dos grupos sociais Durkheim ([1858-1917] 1983) apresenta
comparações entre as relações de poder e desta a relação entre a família e o “patrimônio
imobiliário” (id., p. 41), sendo este a “sua alma” (ibd.), do mesmo modo que “O
Estado”. (ibd.) deve ter seu território, sendo “esse domínio inalienável”. (ibd.)
Elemento essencial da noção de grupo político é a oposição
entre governantes e governados, entre a autoridade e os a ela
sujeitos. É bem possível que, na origem da evolução social, não
tenha existido essa distinção; a hipótese é tanto mais verossímil
quanto encontramos sociedades nas quais não está senão
fracamente marcada.

[...]
Encontra-se, aliás, alhures, fora das sociedades políticas, poder
desse gênero. Há, na família, um chefe, cujos poderes ora são
absolutos, ora são limitados pelos de um conselho doméstico. A
família patriarcal dos romanos tem sido, muita vez, comparada
a um pequeno Estado; e se, como veremos logo mais, não se
justifica a expressão, seria irrepreensível se a sociedade política
se caracterizasse, unicamente, pela presença de uma
organização governamental. Outra característica é, portanto,
necessária.([1858-1917] 1983, p. 40)
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É na busca de compreender a função normatizadora da lei, tanto para estabelecer
os parâmetros jurídicos para ação de governo, quanto para articular instâncias físicas –
como no caso das Câmaras Temáticas – e construir os sentidos que passa a fazer parte
do mundo das significações, que retomamos a crítica a esse “assujeitamento do
indivíduo a regras e objetivações.” (DELEUZE e GUATARRI apud JODELET, 2009,
p. 685-686) e que Moscovici (1978) utiliza na noção de sujeito da teoria das
representações sociais, fazendo com que essa perspectiva teórica fique radicada no
campo da psicologia social euro-americana como movimento crítico ao emprego de
pressupostos teórico-metodológicos da ciência cartesiana.
Conforme movimento teórico-metodológico realizado por Moscovici (1978) e
apresentado na ilustração do item 1.4 do presente estudo, retomamos a noção de sujeito
na teoria das representações sociais, apresentado por Jovchelovitch (2000), que
compreende que
(...) Se há urna concepção sobre a condição humana subjacente
à teoria, esta certamente se apoia em um entendimento do ser
humano como sujeito, sujeito da sociedade e da história, sujeito
à sociedade e sujeito à história. (JOVCHELOVITCH, 2000, p.
41)

Considerando que a função de construção do real da norma jurídica está para
além da gramática textual jurídica de agir conforme o princípio da legalidade em que se
fundamenta a Administração Pública, importa considerar como então a técnica
legislativa enquanto um “dever ser” (CARVALHO, 2010, p. 300) pode ser
compreendida na teoria das representações sociais.
Moscovici (1978) explica que “foi Durkheim o primeiro a propor a expressão
‘representação coletiva’” (Moscovici, 1978, p. 25) para “designar a especificidade do
pensamento social em relação ao pensamento individual” (ibd.) demonstrando que
assim como o pensamento individual não é um mero resultado de funções mentais,
reduzido à atividade biológica do cérebro, a representação coletiva não é uma simples
soma das representações individuais de uma sociedade.
Como analogia à formação de representações sociais Moscovici (1978) diz que
imagem que se produz de uma fotografia, com variados graus de nitidez que podem ser
captados pelo cérebro, assemelha-se à representação de uma imagem que se constrói a
partir das opiniões, crenças, atitudes e objetos que a linguagem de determinada cultura
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descreve. O autor utiliza como exemplos a representação “do espaço, da cidade, da
mulher, da criança, da ciência, do cientista, e assim por diante” (Moscovici, 1978, p.
25) e, nesse sentido, se considerarmos que a norma jurídica é ao mesmo tempo um
instrumento técnico, do universo reificado, que está impregnada de representações
sociais,

típicas

do

universo

consensual,

podemos

inferir

que

elementos

representacionais de educação para o trânsito estarão presentes nas normas jurídicas
que, submetidas à análise lexical, através da identificação das classes ou “lugares de
enunciação” (DE ALBA, 2004, p. 1.3), enquanto “agrupamento constituído por várias
UCE de vocabulário homogêneo.” (NASCIMENTO e MENANDRO, 2006, p. 75),
permitirão a análise de transições dos discursos entre os sujeitos de enunciação e a
identificação de elementos representacionais.
A analogia à fotografia também é utilizada por Reinert (2003, p. 403, grifo do
autor apud LIMA, 2008) que
encontrou na metáfora do grão fotográfico uma ilustração de
como segmentos de texto cortados arbitrariamente levam à
captação dos fundos tópicos:
O grão da foto é definido de maneira ainda mais arbitrária que
os cortes que nos propomos aos enunciados. E isto importa
pouco, na medida em que o grão permite ao sujeito encontrar
uma estabilidade nas formas da sua experiência (significante).
A definição do grão é arbitrária e, no entanto, a possibilidade de
representar alguma coisa depende dele. No nosso modelo, os
grãos são os segmentos de texto ou unidades de contexto e a
coloração dos grãos depende dos mundos lexicais.

(REINERT, 2003, p. 403 apud LIMA, 2008, p. 95)
Importa, por fim, considerarmos que, ainda com referência aos “mundos
lexicais”, a exposição dos agrupamentos dos discursos entre os sujeitos de enunciação
permite o contraste dos “fundos tópicos” (LIMA, 2008, p. 83) desses discursos,
revelando os lugares de enunciação persistentes. Nesse sentido, na explicação da
qualificação do método Alceste como pragmático, Lima (2008) compreende que “Esses
mundos, por sua vez, formados pela reiteração insistente desses lugares, são mais
abrangentes, permanentes e estáveis do que os pontos de vista que os compõem.”
(LIMA, 2008, p. 88)
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Ilustração 18 – Quadro sinótico comparativo das dimensões a serem analisadas e
discutidas sobre educação para o trânsito

Fonte: Elaborada pelo autor
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4
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO BRASIL:
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Descrição dos dados processados pelo software Alceste

O software Alceste registrou o input de unidades de contexto inicial (u.c.i.), na
condição de 30 indivíduos, e quatro variáveis – conforme quantidade de partes das
normas jurídicas coletadas na presente pesquisa e admitidas como sujeitos enunciadores
do discurso sobre educação para o trânsito – descrição no Quadro 5.
O número total de palavras do conjunto de textos (u.c.i.) submetido ao Alceste
foi de 21.485 palavras com 4.903 termos distintos, organizados em 1.199 morfemas
lexicais dispostos em 779 unidades de contexto elementar, o que indicou uma riqueza de
98% na análise, conforme relatório Alceste – Anexo I – Rapport de synthèse. Ainda
conforme relatório gerado pelo Alceste, 90% das unidades de contexto elementar
(u.c.e.) do corpus foram classificadas e 10% foram rejeitadas, o que significa que 699
classes foram aproveitadas, indicando nível de relevância muito alto para as análises
apresentadas nos itens 4.3 e 4.4.
O dendograma da décima classificação hierárquica do corpus do Alceste indicou
estabilização da classificação, com variação negativa do agrupamento que daqui em
diante denomina-se categoria 1 e variação positiva do agrupamento que daqui em diante
denomina-se categoria 2, conforme Ilustração 20 e Anexo I (Rapport de synthèse Alceste, p. 11). Conforme explica De Alba “A classificação é estável se esta variação de
tamanho de vocabulário por unidade de contexto elementar (uce) não varia a estrutura ou
distribuição das classes no seu conteúdo.” (DE ALBA, 2004, p. 1.5).
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Ilustração 19 - Dendograma de classificação hierárquica descendente obtida após
estabilização da distribuição das unidades de contexto elementar em classes

categoria

grupo

categoria
subgrupo

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

4.1.1 A compreensão das classes formadas pelo software Alceste
A ordem de composição das classes segue hierarquia descendente conforme
especificidade do vocabulário que as constitui, sendo maior o número da classe em que
o termo estiver inserido quanto menor for a homogeneidade do vocabulário da classe.
Ou seja, quanto maior a quantidade de unidades de contexto elementar formadas com
um menor número de “morfemas lexicais” (DE ALBA, 2004, p. 1.4), maior é a
definição desses “lugares de enunciação” (id., p. 1.3) ou “espaço semântico específico”
(NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p.74) ou “fundos tópicos” (LIMA, 2008, p.
83), como no exemplo da fotografia utilizado por Moscovici (1978) ao dizer que “a
delicadeza de uma representação é, por conseguinte, comparada ao grau de definição e
nitidez ótica de uma imagem.” (id., p. 15).
Portanto, uma classe que reúne o maior número de unidade de contexto
elementar com o menor número de palavras possui um espaço semântico mais
específico para representar a ideia, crença ou valor. Há ainda outro fator a ser
considerado na composição das palavras mais significativas de uma classe, conforme
assinalado por De Alba (2004), que refere-se ao “grau de associação da palavra à
classe (...) e a frequência da palavra na classe (...) ou no texto em geral (...)”(DE ALBA,
2004, p. 1.9)
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As unidades de contexto elementar estão reunidas em seis classes e formam dois
grandes agrupamentos, opostos entre si. Um grande agrupamento tem com quatro
classes, que se organizam em dois agrupamentos, sendo um agrupamento com duas
classes em subordinação a uma classe, por sua vez ao mesmo tempo em que coordena o
agrupamento e forma grupo as duas classes também está subordinada e em agrupamento
com oura classe. Outro grande agrupamento reúne duas classes. A organização dos
agrupamentos está demonstrada na Ilustração 19.

186

Ilustração 20 – Dendograma com especificação da relação quantidade de palavras por
u.c.e e a consequente classificação

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.2 Análise dos dados à luz da Teoria das Representações Sociais
A análise dos dados segue, conforme ilustração 19, a articulação das dimensões
ou conceitos da teoria das representações sociais – atitude, imagem, informação
(MOCOVICI, 2003, p. 47) – em interface com a prescritividade dos textos jurídicos que
deve permear as três partes básicas da Lei – preliminar, normativa, final (BRASIL,
1998, Lei Complementar 95, artigo 3º), especialmente a partir da compreensão dos três
pontos de vista a que se deve atentar a interpretação dos dados do Alceste – atividade,
representação e conteúdo (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90).
Inicialmente a compreensão dos dados se dirigirá para a atividade, "observandose as passagens de uma classe a outra no decorrer do processo discursivo" (REINERT,
2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90), em seguida a atenção volta-se para a
representação, "observando-se que as classes formam um sistema e refletem certa
estabilização da atividade do sujeito enunciador" (ibd.) e, por fim, com a informação
obtida pelas u.c.e. propõe-se verificar o "conteúdo, observando-se a lista de palavras ou
de unidades de contexto elementar (u.c.e.) que lhes são especificas" (ibd.).
Dessa forma busca-se a articulação com as partes fundamentais da estrutura de
redação e elaboração das normas jurídicas (BRASIL, 1998, Lei Complementar 95,
artigo 3º), na medida em que, com a identificação do “sujeito enunciador” (REINERT,
2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) da u.c.e, passa-se a considerar o grau de
associação da palavra à classe (...) a frequência da palavra na classe (...) ou no texto
em geral (...)”(DE ALBA, 2004, p. 1.9) para compreender a dimensão “atividade”
(REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) da “representação” (ibd.) e
encontrar uma imagem que possa representar o “espaço semântico específico”
(NASCIMENTO & MENANDRO, 2006, p.74) ou “fundos tópicos” (LIMA, 2008, p.
83), como no exemplo da fotografia utilizado por Moscovici (1978) ao dizer que “a
delicadeza de uma representação é, por conseguinte, comparada ao grau de definição e
nitidez ótica de uma imagem.” (id., p. 15).
Daqui em diante, para análise dos dados do Alceste à luz da teoria das
representações sociais serão empregados os seguintes termos:
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I.

Em referência a u.c.e. enquanto “forma de lugares insistentes ou

mundos lexicais, em torno de fundos tópicos.” (LIMA, 2008, p. 83) será
utilizado o termo “sujeitos enunciadores” (LIMA, 2008, p. 83).
II.

Conforme já tratado nesse estudo, será utilizado o termo

“ancoragem” conforme definição utilizada por Moscovici (1978; 2003) ao tratar
desse mecanismo na função que desempenha de “classificação e de denotação, de
alocação de categorias e nomes. (...)” (MOSCOVICI, 2003, p. 62), o autor elucida que
“Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados
em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele.” (id., p. 63).

III.

Para designar a representação compreendida na discussão descrita

no item d) do tópico 4.3.1 desse estudo, será utilizado o termo “objetivação”
(MOSCOVICI, 1978; 2003), conforme assinala Moscovici (2003) que “(...)
objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é
reproduzir um conceito em uma imagem” (id., p. 71-72)
IV.

Para

designar

a

particularização

que

os

elementos

representacionais que compõem uma categoria, um grupo ou um subgrupo, será
utilizado o termo “protótipo” (MOSCOVICI, 2003, p. 64). Denominam-se,
nesse estudo, por categorias os dois blocos de classes agrupados em oposição,
conforme Ilustração 19 e breve descrição a seguir:

a) Categoria 1
Compõem a primeira grande categoria – assim denominada nesse estudo por
apresentar vocabulário mais homogêneo e com maior capacidade de representar a
nitidez de uma imagem – o grupo coordenado pela classe 3, que articula o subgrupo
formado pelas classes 6 e 5.
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a.1) Classe que coordena a categoria 1
As palavras mais significativas da classe 1 são: veiculo, parader, circulacao,
sinalizacao, trafego, conducao59. Os sujeitos enunciadores que melhor representam essa
classe são: 4, 22 e 30.
a.1.1) Classe que coordena o grupo subordinado à categoria 1
A classe 3 apresenta o quarto menor índice (ou terceiro maior índice) de relação
entre formação de unidades de contexto elementar por palavras distintas. Foram 257
palavras distintas agrupadas em 125 u.c.e., representando 17,88% do total. Em
coordenação às classes 5 e 6 que formaram seu subrupo, a classe 3, ao mesmo temo que
forma um grupo com as classes 5 e 6, tem por palavras mais significativas: atualizacao,
cfc, formacao, reciclagem, orgao_entidade_exec e entidade. Os sujeitos que melhor
representam essa classe são 20, 19, 24 e 25.
a.1.1.1) subgrupo coordenado pela classe 3 e subordinado à categoria 1
A classe 5 apresenta o segundo menor índice de relação entre formação de
unidades de contexto elementar por palavras distintas. Foram 223 palavras distintas
agrupadas em 112 u.c.e., representando 16,02% do total. Juntamente com a classe 6
formou o grupo subordinado à classe 3. As palavras mais significativas da classe 5 são:
cnh, habilitacao, valid, dirig, prazo e acc. Os sujeitos que melhor representam essa
classe são 2, 3 e 15.
A classe 6 apresenta o menor índice de relação entre formação de unidades de
contexto elementar por palavras distintas. Foram 181 palavras distintas agrupadas em 49
u.c.e, representando 7,01% do total. Juntamente com a classe 5 formou o grupo
subordinado à classe 3, que por sua vez está subordinado à classe 1. As palavras mais
significativas da classe 6 são: final, mínimo, modalidade, presencial, total e centímetro.
O sujeito que melhor representa essa classe é o número 29.

59

Todos os termos foram mantidos em “morfemas lexicais” conforme explicado por De Alba (2004, p.
1.4), na forma a que o software Alceste os reduziu no processo de lematização, conforme explicação de
Nascimento & Menandro (2006, p. 75) apresentada no item 3.4.2 Tratamento das normas jurídicas –
ALCESTE, do presente estudo.
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b) Categoria 2
Compõem a segunda grande categoria e em oposição à primeira, assim também
denominada por ser mais homogênea e com maior capacidade de representar a nitidez
de uma imagem, as classes 2 e 4.
A classe 2 apresenta o quinto menor índice de relação entre formação de
unidades de contexto elementar por palavras distintas. Foram 241 palavras distintas
agrupadas em 134 u.c.e, representando 19,17% do total. As palavras mais
significativas da classe 2 são: crianca, voce, figurer, converser, peca, sao. O sujeito que
melhor representa essa classe é o 17.
A classe 4 apresenta o terceiro menor índice de relação entre formação de
unidades de contexto elementar por palavras distintas. Foram 163 palavras distintas
agrupadas em 316 u.c.e., representando 23,32% do total. As palavras mais significativas
da classe 4 são: tem, transito, espaco_publico, pesso, diferente e atitude. Os sujeitos que
melhor representam essa classe são 18, 12, 16 e 10.

4.2.1 Organização da análise dos dados
A análise dos dados processados pelo Alceste seguirá a seguinte ordem:
a) apresentação da categoria 1, iniciando pela classe 1, seguida da classe 3,
posteriormente as classes 5 e 6;

b) exposição de dois dendogramas, como abertura da apresentação da
interpretação dos dados de cada categoria, sendo um com nuvem de palavras
e outro composto por percentual de unidades de contexto elementar (u.c.e)
contidos nas classes, como forma de proporcionar melhor visualização das
características de cada classe;
c) apresentação dos termos mais significativos da classe em razão do “grau de
associação da palavra à classe (...) e a frequência da palavra na classe (...)
ou no texto em geral (...)” (DE ALBA, 2004, p. 1.9);
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d) apresentação de excertos de u.c.e., produzidos pelo Alceste, com base nas
palavras mais significativas da classe, compreendendo “as passagens de uma
classe a outra no decorrer do processo discursivo" (REINERT, 2001a, p. 34
apud LIMA, 2008, p. 90) ao mesmo tempo em que é discutido "conteúdo,
observando-se a lista de palavras ou de unidades de contexto elementar
(u.c.e.) que lhes são especificas" (ibd.)
e) compreensão da “atividade” e “conteúdo” (REINERT, 2001a, p. 34 apud
LIMA, 2008, p. 90) na relação com o processo de formação de
representações sociais (MOSCOVICI, 2003) a partir da exposição das
figuras geradas pelo Alceste que representam a rede de relações das palavras
mais significativas com os termos que agrupam as u.c.e. na classe;

f) apresentação da categoria 2, iniciando pela classe 2, seguida pela classe 4,
procedendo conforme os itens b) a e) descritos acima.
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categoria

grupo

subgrupo

categoria

Ilustração 21 – Configuração das Categorias, grupos e subgrupo de classes

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.3 Educação de trânsito: processo formativo de motoristas

Ilustração 22 – Representação do dendograma da categoria 1 com nuvem de palavras

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das nuvens de palavras geradas pelo ALCESTE

Ilustração 23 – Dendograma de agrupamento de classes gerado pelo Alceste

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.3.1 Parada ou circulação? Conhecer a sinalização para conduzir o
veículo em segurança no tráfego
A primeira classe a apresentar estabilidade da atividade do sujeito enunciador na
Análise Fatorial de Correspondência realizada pelo software Alceste, no sentido de
demonstrar maior consistência de vocabulário por ter grande frequência de coocorrência de palavras em um conjunto de segmentos de texto, foi a classe que expressa
como principais termos as palavras veiculo, parader, circulacao, sinalizacao, trafego,
conducao.60 Anexo I (Rapport de synthèse - Alceste, p. 2)
Serão apresentados nove excertos da classe 1, conforme Anexo I (Rapport de
synthèse - Alceste, p. 2), indicando os correspondentes sujeitos enunciadores de acordo
com a descrição dos Quadros 3 a 5 desse estudo, para compreendermos “as passagens
de uma classe a outra no decorrer do processo discursivo" (REINERT, 2001a, p. 34
apud LIMA, 2008, p. 90) ao mesmo tempo em que será discutido "conteúdo,
observando-se a lista de palavras ou de unidades de contexto elementar (u.c.e.) que
lhes são especificas" (ibd.)
Ao final da análise serão apresentadas as figuras de rede das palavras mais
significativas com os termos que agrupam os sujeitos enunciadores nessa classe para
apreendermos o processo de formação de representações sociais – objetivação e
ancoragem (MOSCOVICI, 2003) e, na busca de particularizar a temática na classe,
encontrar um “protótipo” (MOSCOVICI, 2003, p. 64) para a categoria, indicando os
processos de ancoragem e objetivação.
Os excertos estão agrupados em dois blocos de sujeitos enunciadores, Ilustração
24 com 4 excertos e Ilustração 25 com 5 excertos.
O primeiro bloco de excertos – Ilustração 24 – apresenta 4 enunciações do
sujeito enunciador 4 que, conforme Quadros 2 e 3, refere-se ao anexo da resolução
168/2004 que trata da formação de motoristas ao instituir a
ESTRUTURA CURRICULAR BÁSICA, ABORDAGEM
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E DISPOSIÇÕES GERAIS DOS
CURSOS
60

As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação e cedilha. A palavra “parader” foi estabelecida como
radical para as “palavras plenas” (LIMA, 2008, p. 93) com função verbal: parada e paradas.
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1. Curso de formação de condutores para obtenção da
Permissão para Dirigir e autorização para conduzir
ciclomotores;
2. Curso de mudança de categoria;
3. Curso de adição de categoria;
4. Curso de atualização para renovação da CNH;
5. Curso de reciclagem para condutores infratores;
6. Cursos especializados;
7. Curso de atualização para cursos especializados
(BRASIL, Conselho Nacional de Trânsito. Resolução nº 168, de
14 de dezembro de 2004, Anexo II)

Os enunciados tratam especificamente do conteúdo das disciplinas de “Noções
de Primeiros Socorros” e “Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e de
Convívio Social no Trânsito” dando ênfase ao conteúdo sobre “A responsabilidade civil
e criminal do condutor e o CTB” ao tratar da relação entre indivíduo e sociedade e sobre
o indivíduo como cidadão. Essa abordagem é característica nos excertos 1 e 3. No
excerto 2 a ênfase, para os cursos de transporte coletivo de passageiros e de veículos de
transporte escolar, é dada ao conteúdo sobre “Responsabilidades do condutor do veículo
de transporte de escolares” na disciplina de Legislação de Trânsito. No excerto 4 a
ênfase é para a disciplina “Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e
Convívio Social” com destaque para o veículo como agente poluidor do meio ambiente
e “Primeiras providências quanto à vítima de acidente” indicando as cautelas no
atendimento de vítimas e acionamento de recursos de socorro.
Ilustração 24 - Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 1

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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O quinto excerto da classe 1, na Ilustração 25 figura como primeiro, é
uma enunciação do sujeito enunciador 4 que, conforme quadros 2 e 3, trata-se do anexo
da resolução 168/2004 do CONTRAN referente aos “CURSOS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES PARA OBTENÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR E DA
AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTORES”61. Essa enunciação é uma
alteração da resolução CONTRAN 168/2004 dada pela resolução CONTRAN 422/202
que apresenta em sua parte básica inicial, que a alteração proposta tem como
fundamentação o
interesse no aperfeiçoamento e modernização do processo de
formação de condutores de veículos automotores e elétricos,
priorizando a defesa da vida e a segurança de todos os usuários
do trânsito, com a utilização de novas tecnologias
desenvolvidas para essa finalidade” introduzindo o simulador
de direção como técnica e instrumento didátido-pedagógico no
processo de formação de motoristas
(BRASIL, resolução CONTRAN 422/2012).

A alteração que a resolução 422/2012 provoca na resolução 168/2004 é com
relação ao item “1.1.2.5 Noções sobre Funcionamento do Veículo de 2 e 4 rodas: 2
(duas) horas aula” ao tratar dos “1. CURSOS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
PARA OBTENÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR E DA AUTORIZAÇÃO
PARA CONDUZIR CICLOMOTORES” discorrendo sobre conteúdos a serem
ministrados no item “1.1 CURSO TEÓRICO-TÉCNICO” para introduzir o simulador
de direção como técnica e instrumento didático-pedagógico no processo de formação de
motoristas. Importante pontuar que, posteriormente através da resolução 493/2014, sob
a fundamentação de subsídios para “condução segura”, admite-se o uso de simulador
como técnica e instrumento em substituição a percentual do tempo destinado às aulas

61

O anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, Lei 9.503/1997. - CTB) apresenta conceitos e
definições, descrevendo ciclomotor como “veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de
combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas)
e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora”. A classificação
desse veículo, de acordo com o artigo 96 do CTB, é automotor (quanto à tração), de passageiros (quanto
à espécie) e particular (quanto à categoria). Assim como as regras para as motocicletas, para a condução
de ciclomotores é necessário possuir autorização para conduzir ciclomotor, conhecida pela sigla ACC
(cujas condições para obtenção são as mesmas para a Carteira Nacional de Habilitação) e cumprir as
normas previstas nos artigos 54 e 55 do CTB quanto ao condutor e passageiro respectivamente. A
diferença do ciclomotor para a motocicleta é a proibição da circulação do ciclomotor em vias de trânsito
rápido (artigo 57), sendo ainda uma exigência que em vias onde haja duas ou mais faixas de trânsito que
os ciclomotores circulem pela “faixa adjacente à direita” (parágrafo único, artigo 57, CTB). A maior
semelhança entre ciclomotores e motocicletas é que até o momento o CONTRAN não regulamentou
especificações de vestuário de proteção para usuários desse tipo de transporte, exigências previstas nos
inciso III dos artigos 54 e 55 do CTB.
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práticas, até chegar na resolução CONTRAN 543/2015 que tornou obrigatório o uso do
simulador de direção e estabeleceu as condições para seu uso. A anotação das
resoluções que alteraram a resolução CONTRAN 168/2004 no documento base que
serviu de preparação para o tratamento do conjunto de textos submetidos ao software
Alceste com sujeitos enunciadores 1 a 4, permitiu a tarefa de identificação da alterações
“rastreando os vestígios da atividade dos sujeitos enunciadores que aparecem, sob a
forma de lugares insistentes ou mundos lexicais, em torno de fundos tópicos.” (LIMA,
2008, p. 83), o que sugere que na resolução 422/2012 está ancorada a classe 1, na
medida em que os elementos que denotam a função de um simulador de direção veicular
oferecem o alcance do objetivo da educação para o trânsito: a segurança viária, prevista
na Emenda Constitucional 82/2014, como sedimentação de políticas públicas de
mobilidade construídas desde a década de 1940 com a instituição do primeiro Código de
Trânsito.
O simulador veicular pode ser entendido como o “protótipo” de um dos
objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito ao estabelecer como “diretrizes da
Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento” (inciso I, artigo
6º, Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro)
O quinto excerto da classe 1, na Ilustração 25 figura como primeiro, ainda
ancora os elementos que vão fazer emergir o termo “acc”62 como palavra significativa
da classe 3, que reúne excertos de sujeitos enunciadores da estrutura de funcionamento
da educação de trânsito, que tem por meta a formação do motorista com vistas a garantir
um comportamento respondente ao ambiente normativo que constitui o trânsito,
conforme definição de Rozestraten (1988) ao propor como definição de trânsito “O
conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de um
sistema convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus
participantes.” (id., p. 4).
O excerto seguinte é ainda mais específico e particulariza a denotação da função
da educação de trânsito. O sujeito enunciador é também o anexo da resolução
CONTRAN 168/2004 – sujeito 4 dos Quadros 2 e 3 – e trata dos “CURSOS DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA OBTENÇÃO DA PERMISSÃO PARA
62

Idem nota de rodapé 59
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DIRIGIR E DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTORES” referindose ao seguinte segmento de texto, cuja redação foi dada pela alteração proposta pela
resolução CONTRAN 422/2012:
CONDUÇÃO SEGURA - A partida e a mudança de marchas; Utilizando os freios; - Circulação e velocidade; - Aclives e
declives; - Curvas; - Condução em congestionamentos e paradas
do veículo com o motor em funcionamento; - Entrada e saída no
fluxo de tráfego de veículos; - Obstáculos durante a condução
(na via e no tráfego). (BRASIL, resolução CONTRAN
422/2012).

Os excertos 7 e 9 são enunciações do sujeito 4 e, assim como os quatro
primeiros excertos apresentados no primeiro bloco na Ilustração 24, tratam do módulo
“Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no
Trânsito” ministrados nos seguintes cursos de formação de motoristas especializado em
transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, veículos de emergência e
transporte de produtos perigosos.
O excerto oitavo é uma enunciação do sujeito enunciador 30 que, conforme
quadros 2 e 3, trata-se do anexo da portaria DENATRAN 94/2017 que estabelece
“Carga horária mínima, requisitos para matrícula, estrutura curricular mínima,
abordagem didático-pedagógica, frequência, avaliação e disposições finais do curso.”
(Brasil, DENATRAN, portaria 94/2017) para formação de agentes de trânsito63. O
excerto refere-se ao módulo V de uma estrutura curricular mínima que indica a carga
horária de 12 horas/aula à Psicologia Aplicada, de um total de 200 horas/aula de carga
horária mínima do curso para formar agentes de trânsito.
Os termos “individuais”, “cidadão” e “psicologia aplicada”, colocam o sujeito
enunciador 30 – anexo II da portaria DENATRAN 94/2017 – no campo dos “discursos
sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da formação de motoristas, inserindo a figura do
63

O anexo I do CTB apresenta como definição para agente da autoridade de trânsito “pessoa, civil ou
policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização,
operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.” As funções do agente de trânsito
estão explicitamente previstas nos seguintes dispositivos do CTB: artigo 69 item a) inciso II; artigo 87,
inciso VI; artigo 89, inciso I; artigo 176 e artigo 220 inciso II. Destaca-se como atividade de agente de
trânsito, ou agente da autoridade de trânsito, a função prevista no artigo 280 do CTB como o a de
comprovar, mediante declaração na lavratura de auto de infração, a ocorrência de comportamentos
lesivos às normas gerais de circulação e conduta prescritas pelo CTB. Essa medida enseja à instauração
de processo administrativo, em que será cumprido o rito do devido processo legal, garantindo os
preceitos constitucionais de direito a ampla defesa e ao contraditório para, sendo notificado da
infração, seja apresentada defesa. O desdobramento do processo pode culminar na imposição de
penalidades, dentre as quais, a de multa.
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agente de trânsito na relação com o motorista no momento de deslocamento, tendo
como premissa o fato desse motorista ter passado por um processo de formação que
ofereceu as condições de dirigir em via pública ao mesmo tempo em que assegura sua
capacidade de atuar no ambiente normativo de trânsito de modo a garantir a segurança
viária.
O agente de trânsito emerge, portanto, como um “protótipo” (MOSCOVICI,
2003, p. 64) da ação que o Estado exerce no ato do deslocamento para garantir a
segurança viária. As funções atribuídas ao agente de trânsito são no sentido de exercer o
monitoramento e o controle das condutas privadas no espaço público destinado aos
deslocamentos, fazendo com que uma ordem de circulação se cumpra em função do
poder de polícia do qual está investido o agente de trânsito na relação que estabelece
com os usuários do espaço público, que passaram por um processo de formação para
compreender as normas gerais de conduta que estão sinalizadas no ambiente através dos
recursos da engenharia de tráfego e dos sinais do agente de trânsito.
Ilustração 25 – Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 1

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Há um terceiro sujeito enunciador indicado pelo relatório Alceste como
característico da classe 1 – além dos sujeitos 4 e 30 que tratam respectivamente da
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educação de trânsito e educação no trânsito – que não expressa enunciação em nenhum
dos nove excertos aqui apresentados em dois blocos. Trata-se do sujeito enunciador 22
que, conforme Quadros 3 a 5, refere-se à resolução CONTRAN 358/2010 que
estabelece “DIRETRIZES, DISPOSIÇÕES GERAIS E ESTRUTURA CURRICULAR
BÁSICA DOS CURSOS PARA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
ATUAR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES” (BRASIL, resolução
CONTRAN 358/2010), cujo Centro de Formação de Condutores, responsável pela
educação de trânsito, será melhor descrito na classe 3, mais especificamente no excerto
2 como empresa particular ou sociedades civis credenciadas para desempenho de tais
atribuições.
No sujeito enunciador 22 estão ancoradas as denotações das palavras mais
significativas da classe 3, e é esse sujeito que está subsumido no quinto excerto da
classe 1, sendo o Centro de Formação de Condutores de que trata o sujeito enunciador
22 a “objetivação” da classe 1. O sujeito enunciador 22 trata da estruturação do Centro
de Formação de Condutores, condição fundamental para que se produza a educação de
trânsito.
Dessa forma, temos o Centro de Formação de Condutores como “objetivação”
da classe 1, cuja dimensão “informação” do universo de opinião é a educação de
trânsito, e tem como “protótipo” o simulador de direção veicular, ancorado na ideia de
segurança viária.
Ilustração 26 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 1

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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A rede de relações entre os termos mais significativos da classe 1, conforme
Ilustração 26, compreendidos a partir da exposição aqui apresentada quanto à
“atividade” e “conteúdo” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) que
demonstram o processo de formação de representações sociais, aponta para uma
informação que se constrói nesse complexo campo dos “discursos sociais”
(MOSCOVICI, 2003, p. 62): a educação de trânsito é normatizada pelo Estado e
promovida pela iniciativa privada, com a função de oferecer processo educativo capaz
de formar o motorista para conhecer a sinalização de trânsito (compreendido como
ambiente normativo) e conduzir o veículo em segurança no tráfego, tanto parado quanto
em circulação.
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4.3.1.1 Centro de Formação de Condutores: a objetivação da educação
de trânsito
Em cumprimento ao item 4.2.1 organização da análise dos dados, embora a
classe 2 tenha sido a segunda classe a apresentar estabilidade da atividade do sujeito
enunciador na Análise Fatorial de Correspondência realizada pelo software Alceste, sua
apresentação será realizada após a apresentação da classe 3, que está em articulação
com a classe 1, e as classes 5 e 6. Juntas essas classes constituem ambiente de
pensamento (MOSCOVICI, 2003, p. 29) e precisam ser apresentadas para depois
passarmos às classes 2 e 4, que formam ambiente de pensamento em oposição a esse
agrupamento considerado nesse estudo como uma categoria.
As palavras mais significativas destacadas pelo software Alceste para a classe 3
são atualizacao, cfc, formacao, reciclagem, orgao_entidade_exec e entidade.64
Serão apresentados oito excertos da classe 3, seguindo os procedimentos
descritos nos itens a) a e), conforme realizado na análise da classe 1. Os excertos da
classe 3 estão agrupados em dois blocos de 4 excertos cada, conforme Ilustração 27 e
Ilustração 28.
O primeiro bloco de excertos – Ilustração 27 – apresenta, no excerto 1, as
exigências mínimas para credenciamento de centro de formação de condutores,
correspondente ao sujeito enunciador 20 que, conforme Quadros 3 a 5, refere-se à parte
básica

normativa

da

resolução

358/2010

que

trata

“DAS

INSTITUIÇÕES

CREDENCIADAS PARA FORMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RECICLAGEM DE
CONDUTORES - CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC” (BRASIL,
resolução CONTRAN 358/2010) conforme excerto 2 que apresenta o § 2º do artigo 7º
da referida norma jurídica ao destacar que “Os CFC serão credenciados pelo órgão ou
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal por período
determinado, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidas as
disposições desta Resolução.” (ibd.). O caput do artigo 7º descreve o que são os centros
de formação de condutores da seguinte forma: “As auto-escolas a que se refere o art.

64

As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação e cedilha. A palavra “cfc” é sigla utilizada nos textos
para Centro de Formação de Condutores. A palavra “orgao_entidade_exec” foi estabelecida como radical
de “palavras plenas” (LIMA, 2008, p. 93), no caso “órgãos e entidades executivos de trânsito”, grafadas
com underline para serem identificadas pelo software como um termo apenas.
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156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores – CFC são empresas
particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na
legislação vigente.” (ibd.)65
Os excertos 3 e 4 apresentam enunciações também do sujeito enunciador 20,
tratando, assim como o excerto 2, das exigência mínima para credenciamento, e
particularizando, respectivamente as exigências relativas a estrutura física e de
informática, a recursos didático-pedagógicos e bibliográficos (BRASIL, resolução
CONTRAN 358/2010artigo 8º), tanto para iniciativa privada quanto para “unidade das
Forças Armadas e Auxiliares” (id., artigo 14) quanto para “Instituições do Serviço
Nacional de Aprendizagem, credenciada para ministrar cursos especializados” (id.,
artigo 17) ou “entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor geral, diretor
de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e examinador de trânsito” (id., artigo 6º)

Ilustração 27 – Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 3

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

65

A mudança de nomenclatura de auto-escola para centro de formação de condutores está
fundamentada na parte básica da resolução 358/2010, nesse estudo tratada como sujeito enunciador
19, e de maneira geral refere-se à padronização de procedimentos, aperfeiçoamento de métodos e
técnicas na formação e reciclagem de motoristas, integração de entidades responsáveis pela educação
de trânsito e modernização da legislação referente aos recursos humanos envolvidos no complexo
sistema nacional de trânsito. Essa complexidade vai aparecer nesse estudo nos processos de objetivação
e ancoragem.

204

O segundo bloco de excertos apresenta as especificidades do processo de
credenciamento de centro de formação de condutores. No excerto 5 destaca a
necessidade de “Publicação do ato de credenciamento e registro do CFC no sistema
informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal.”, tanto para as unidades públicas quanto para as privadas. No excerto 6 destaca
dentre as atribuições das unidades credenciadas a necessidade de “promover a
atualização do seu quadro docente”. No excerto 7 trata da formação dos recursos
humanos que atuam nos centros de formação de condutores. E no excerto 8 trata das
responsabilidades dos centros de capacitação de recursos humanos para atuar nos
centros de formação de condutores.
Ilustração 28 – Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 3

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

O Centro de Formação de Condutores que começa a emergir na classe 1 e
consolida-se pelo mecanismo de objetivação da classe 3, que explicita as denotações
sobre segurança pública que a educação de trânsito deve se encarregar de cuidar. A
formação do motorista passa por um amplo processo desde a instrução inicial, como
motorista particular, até módulos avançados considerados motoristas especializados –
melhor descritos no excerto 2 da classe 1 – e que passam por diferentes abordagens
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educativas, denominadas “atualização” e “reciclagem” enquanto termos que designam o
excerto 1 da classe 3 e estão entre as palavras mais significativas da classe.
Ilustração 29 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 3

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

A classe 3 trata de estruturar um campo de trabalho que vai exigir o desempenho
de funções profissionais, configurando a área de atuação do instrutor de trânsito e do
examinador de trânsito. Essa estruturação fica mais evidente com o contraste desse
“fundo tópico” (LIMA, 2008, p. 83) com os sujeitos enunciadores 24 e 25 que
correspondem respectivamente às partes normativa e final da resolução CONTRAN
515/2014, apresentada pelo relatório Alceste – Anexo I (Rapport de synthèse - Alceste,
p. 9) como sujeitos mais representativos da classe 3.
A resolução CONTRAN 515/2014 a que os sujeitos enunciadores números 24 e
25 que compõem a classe 3 se referem, trata da Escola Pública de Trânsito, prevista no
artigo 74, §2º66 do CTB e que foi regulamentada inicialmente pela resolução
CONTRAN 207/2004 logo após a criação da Política Nacional de Trânsito, instituída
pela resolução CONTRAN 166/2004.
Com a mudança da Política Nacional de Trânsito em 2014 através da resolução
CONTRAN 514/2014, a resolução CONTRAN 515/2014 alterou dispositivos da Escola
Pública de Trânsito optando por revogá-la em vez de alterá-la, de modo diverso do que

66

O parágrafo 2º do artigo 74 do CTB prevê que “Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas
Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.”
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vem ocorrendo com a educação de trânsito, disciplinada pela resolução CONTRAN
168/2004, que já foi alterada por quase 20 outras resoluções.
Em razão de o relatório Alceste ter apontado a relação com a classe 3 da
resolução CONTRAN 515/2014, que trata da educação no trânsito promovida pela
Escola Pública de Trânsito, o presente estudo compreende ser importante apresentar
essa “atividade” enquanto “passagens de uma classe a outra no decorrer do processo
discursivo” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) no sentido de ser este
um caso decorrente de não adequação de sujeito enunciador ao “mundo lexical” das
classes 2 e 4, que se formaram em oposição a este.

4.3.1.1 a) A educação no trânsito como atividade de monitoramento e
controle de condutas privadas no espaço público
Se por um lado a educação de trânsito enquanto processo de formação do
motorista, que se dá através do Centro de Formação de Condutores, cuja estruturação
física, tecnológica, didático-pedagógica, de recursos humanos, está organizada pelas
resoluções até aqui apresentadas como resposta aos anseios por segurança viária, por
outro lado a responsabilidade do órgão executivo de trânsito quanto à educação resta
pendente, inclusive pendência quanto ao princípio da legalidade que entusiasma a
Administração Pública. A existência da Escola Pública de Trânsito é previsão taxativa
do Código de Trânsito Brasileiro67
A objetivação do Centro de Formação de Condutores impossibilita que as
funções de educação de trânsito sejam desempenhadas pela Escola Pública de Trânsito.
Entram em conflito a esfera privada – que passou a dominar esse campo de atuação
mediante credenciamento conforme estruturação dada pelas quase 20 resoluções
CONTRAN, em especial pela resolução 358/2010 – e a política pública, que continua
pendente em cumprir o papel cuja estrutura de trabalho foi construída para ser
desempenhado pela iniciativa privada.
A comparação entre as Escolas Públicas de Trânsito instituídas sob a Política
Nacional de Trânsito de 2004 e a Política Nacional de Trânsito de 2014 oferecem
67
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compreensão do caráter educativo dessa “Escola” e sua relação com a educação de
trânsito do Centro de Formação de Condutores e da educação para o trânsito, que vai
compor o campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da categoria 2,
formada pelas classes 2 e 4.
A resolução CONTRAN 515/2014, que revogou a resolução CONTRAN
207/2004, para instituir parâmetros de funcionamento da Escola Pública de Trânsito
apresenta em sua parte preliminar que a finalidade de sua criação é atender
a necessidade de estabelecer padrões mínimos de eficiência para
o funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito em todo o
território nacional, de modo a contribuir para maior equidade no
exercício do direito à mobilidade no espaço público e para a
segurança no trânsito. (BRASIL, resolução CONTRAN
515/2014, parte preliminar)

O cotejamento das duas normas jurídicas, considerando que a de número 515 do
ano de 2014 substituiu a de número 207 do ano de 2004, demonstra que as principais
alterações foram:
a)

A Escola Pública de Trânsito (EPT) destinava-se

“prioritariamente à execução de cursos, ações e projetos
educativos, voltados para o exercício da cidadania no trânsito.”
(resolução CONTRAN 207/2004, artigo 1º) e passou a destinarse “a promover a Política Nacional de Trânsito bem como
execução de ações e cursos voltados para o exercício da
cidadania, mobilidade e segurança no trânsito.” (resolução
CONTRAN 515/2014 artigo 1º);
b)

A competência de promover “a Escola Pública de

Trânsito, definir o público alvo da EPT em seus planos e
programas de educação de trânsito.” (resolução CONTRAN
207/2004, artigo 3º) que era atribuída ao órgão ou entidade
executivo de trânsito pela resolução 207/2004 foi suspensa pela
CONTRAN 515/2004;
c)

A atribuição do DENATRAN em estabelecer “os

indicadores de qualidade a serem observados no controle dos
resultados, bem como os métodos de acompanhamento das ações
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implementadas pela EPT.” (resolução CONTRAN 207/2004,
artigo 5º) foi suprimida da resolução CONTRAN 515/2014;
d)

Quanto às competências da EPT, no que se refere ao

quadro técnico de educadores a resolução CONTRAN 207/2004
sinalizava que cabia à EPT fazer a indicação de seus educadores,
já na resolução CONTRAN 515/2014 o quadro técnico passou a
ser constituído pela própria EPT;
e)

Quanto a temas a serem trabalhados, currículos e

conteúdos programáticos a serem fixados e sistemas de avaliação
a serem estabelecidos, a resolução CONTRAN 515/2014 define
que serão desenvolvidos pela EPT tanto quanto será definido o
público-alvo de suas ações “em consonância com os objetivos e
diretrizes da Política Nacional de Trânsito;” (BRASIL,
resolução CONTRAN 515/2014, artigo 4º, inciso II), o que
anteriormente era definido pela resolução CONTRAN 207/2004
que seria a partir do público-alvo, e em consonância com a
Política Nacional de Trânsito, que seriam desenvolvidos “temas,
estabelecer currículos, conteúdos programáticos e sistemas de
avaliação”;
f)

Os cursos e programas que era previstos pela resolução

CONTRAN 207/2004 a serem planejados e executados pela EPT,
com a resolução CONTRAN 515/2014 deixaram de ser
planejados e mantiveram a execução;
g)

O gerenciamento de “banco de dados e informações

pertinentes à educação de trânsito, estabelecendo critérios para
acesso” (resolução CONTRAN 207/2004, artigo 6º, inciso V)
previsto na resolução 207/2004 foi alterado para “gerenciar
dados e informações referentes aos cursos ministrados”
(resolução CONTRAN 515/2014, artigo 4º, inciso V);
h)

O material de apoio ao ensino que era de competência da

EPT “desenvolver e proporcionar orientação técnica para
elaboração” (resolução CONTRAN 207/2004, artigo 6º, inciso
VI) passou a ser, pela resolução CONTRAN 515/2014,
competência da EPT “disponibilizar material didático de apoio
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para os cursos;”; (resolução CONTRAN 515/2014, artigo 4º,
inciso VI);
i)

A execução integrada das ações “parcerias com outros

órgãos, entidades, instituições e segmentos organizados da
sociedade” (resolução CONTRAN 207/2004, artigo 6º, inciso
VII) manteve o mesmo texto, suprimindo o termo “execução
integrada” (resolução CONTRAN 515/2014, artigo 4º, inciso
VI);
j)

Quanto ao incentivo à produção de conhecimento, o termo

“ações locais” (resolução CONTRAN 207/2004, artigo 6º, inciso
VIII) foi substituído pelo termo “pesquisas” (resolução
CONTRAN 515/2014, artigo 4º, inciso VIII);
k)

Quanto a divulgação das ações da EPT, o termo “interagir

com a atividade de comunicação social do respectivo órgão ou
entidade executivo de trânsito” (resolução CONTRAN 207/2004,
artigo 6º, inciso IV) foi substituído por “promover e divulgar as
atividades da EPT;” (resolução CONTRAN 515/2014, artigo 4º,
inciso IX).
As alterações que a resolução CONTRAN 515/2014 aplica à Escola Pública de
Trânsito constituem um desmonte das competências que provavelmente a colocaria no
campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, P. 62) da categoria 2, formada
pelas classes 2 e 4. O fato de os sujeitos enunciadores 10 e 12 figurarem como
indivíduos mais significativos da classe 4 – Anexo I (Rapport de synthèse – Alceste,
p.5), indica uma “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) que
merece destaque. Em outras palavras, a estrutura da EPT ficou no campo dos “discursos
sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da classe 3 e o “conteúdo” (REINERT, 2001a, p.
34 apud LIMA, 2008, p. 90) ficou na classe 4. São estrutura e conteúdo em mundos
lexicais opostos.
A função da EPT, pelo o que se depreende do que foi até aqui exposto constitui a
execução das campanhas educativas, a que se referem os sujeitos enunciadores 10 e 12
– alocados na classe 4, na categoria 2, oposta à presente classe de que estamos tratando.
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A diferença ainda mais marcante trazida pela resolução CONTRAN 515/2014
está na parte final de sua estrutura básica, destacada como indivíduo significativo
juntamente com os sujeitos enunciadores 2 e 3 que tratam resolução CONTRAN
168/2004 que versa sobre a educação de trânsito. O sujeito enunciador 15, conforme
Quadros 2 e 3, assinala que
Art. 5º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios deverão enviar,
anualmente, no mês de janeiro, relatório sobre o funcionamento
das EPT conforme modelo estabelecido pelo órgão máximo
executivo de trânsito da União.
Parágrafo Único – A partir da análise dos relatórios poderão ser
realizadas visitas técnicas as EPT, pelo órgão máximo
executivo de trânsito da União. (BRASIL, resolução
CONTRAN 515/2014, artigo 5º)

A educação no trânsito, como atividade a ser desempenhada pela EPT, difere da
educação de trânsito, desempenhada pelo CFC, diferente também da educação para o
trânsito, que será apresentada na categoria 2, composta pelas classes 2 e 4. A educação
no trânsito consiste em campanhas educativas, regulamentadas pela resolução
CONTRAN 314/2009, considerada indivíduo mais representativo da classe 2, que
juntamente com a classe 4 compõe a categoria 1, formada em oposição a essa.
Vale por fim assinalar que como desdobramento do processo de formação de
representações sociais da educação de trânsito e da educação no trânsito temos a
objetivação dos papeis profissionais do instrutor de trânsito, do examinador de trânsito e
do agente de trânsito.
Na educação de trânsito atuam instrutor de trânsito e examinador de trânsito,
cujas regulamentações estão previstas na Lei 12.302/2010 no caso da profissão de
instrutor de trânsito, e no Projeto de Lei 355/2011 que tramita na Câmara dos
Deputados, no caso da profissão de examinador de trânsito.
Quanto a profissão de agente de trânsito, a matéria apresenta uma série de
controvérsias quanto ao escopo de suas atribuições. Com a Proposta de Emenda à
Constituição 77/2013 as discussões sobre esse exercício profissional passaram a
compreender como atividade perigosa, pelo Projeto de Lei 477/2015 da Câmara dos
Deputados, pela mesma casa legislativa tentou através do PLC 152/2015 liberar porte de
armas para os agentes de trânsito – o que foi vetado em outubro de 2017 pelo Senado
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Federal, e no que se refere à função de educação a ser desempenhada por esse
profissional, como resultado da PEC 77/2013 temos o que consta na Emenda
Constitucional 82/2014, sendo a educação compreendida como meio para se alcançar
segurança viária, “exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas” (BRASIL, artigo 144, § 10).
Por fim, um anteprojeto de Estatuto Geral dos Agentes de Trânsito68 apresentado
pela Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, trata da temática nos seguintes
temos
CAPÍTULO XII
INCENTIVO A PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO NO
TRÂNSITO
Art. 19 – O Incentivo à Prevenção e Educação no Trânsito, tem
seu objetivo na educação para o trânsito que é direito de todos e
constitui dever prioritário para os componentes do Sistema
Nacional de Trânsito, previsto nos artigos: 74 a 79, da Lei nº
9.503 de 23 de setembro de 1997, para todos os efeitos legais:
I - Elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito e
suas causas; II - Semana Nacional de Trânsito;
III - Movimento Maio Amarelo;
IV - Campanha do dia Mundial em Memória às Vítimas do
Trânsito;
V - Conscientização sobre respeito ao pedestre e ciclista;
VI - Conscientização sobre o uso de motocicletas e
ciclomotores;
VII - Conscientização sobre consumo de álcool e direção;
VIII - Conscientização sobre uso do celular ao volante;
IX - Campanha de orientação para as férias escolares;
X - Campanha de volta às aulas;
Parágrafo único: As campanhas terão caráter permanente por
intermédio das programações nacional e dos órgãos de Trânsito.

4.3.1.1.1 Mecanismo de ancoragem da educação de trânsito
As palavras mais significativas destacadas pelo software Alceste para a classe 5
são: cnh, habilitacao, valid, dirig, prazo e acc69. Sendo os indivíduos que melhor
representam essa classe os sujeitos enunciadores 2, 3 e 15, que se referem
68

Disponível em <http://agtbrasil.org.br/post.php?codigo=101> Acesso em 27 dez. 2018
As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação e cedilha. A palavra “cnh” e “cfc” são siglas utilizada
nos textos em referência, respectivamente, a Carteira Nacional de Habilitação e Centro de Formação de
Condutores. As palavras “valid” e “dirig” foram estabelecidas como radicais de “palavras ferramentas”
(LIMA, 2008, p. 93), respectivamente de “valida” e “, e “dirigente” e “dirigir”.
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respectivamente à parte normativa e final da resolução CONTRAN 168/2004, e parte
final da resolução portaria DENATRAN 147/2009. São 11 excertos destacados pelo
Alceste para essa classe, aqui apresentados em dois blocos.
O primeiro bloco, com 5 excertos, trata fundamentalmente do exercício
profissional dos instrutores e examinadores de trânsito. O excerto 1 se refere ao sujeito
enunciador 2, especificamente ao artigo 27 da resolução CONTRAN 168/2004 que
versa sobre os requisitos para o exercício da função de examinador de trânsito. De igual
modo procedo o sujeito enunciador do excerto 2. O excerto 3, referindo-se ao mesmo
sujeito enunciador, trata do candidato ou condutor estrangeiro – cuja redação foi dada
pela alteração proposta pela resolução CONTRAN 360/2010.
Ilustração 30 – Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 5

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

O excerto 4 se refere ao sujeito enunciador 20 – parte normativa da resolução
CONTRAN 358/2010 que versa sobre formação de recursos humanos para atuar na
educação de trânsito, nos CFC’s. Embora não tenha sido indicado como indivíduo mais
significativo dessa classe, essa “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008,
p. 90) merece ser destacada em razão sinalizar o mecanismo de ancoragem da educação
de trânsito. A exigência de ensino médio completo para curso de capacitação de
instrutor de trânsito está prevista na resolução CONTRAN 358/2010, nos artigos 19 e
23. O mesmo acontece com o excerto 7, do segundo bloco na Ilustração 31, que também
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refere-se ao sujeito enunciador 20, nesse caso tratando das exigência para “exercício da
atividade de examinador de trânsito, observadas as disposições contidas no art. 152 do
CTB” (BRASIL, resolução CONTRAN 358/2010, artigo 24).
Os excertos 5, do primeiro bloco Ilustração 30, e 8, do segundo bloco Ilustração
31, tratam da dispensa da renovação periódica da habilitação de “tripulantes de
aeronaves titulares de cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo
Departamento de Aviação Civil” (BRASIL, resolução CONTRAN 168/2004, artigo 5º).
Ilustração 31 – Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 5

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Os excertos 6, 9, 10 e 11 tratam respectivamente da necessidade de um instrutor
acompanhar a formação do motorista que deverá estar de posse da Licença para
Aprendizagem de Direção Veicular – LADV (BRASIL, resolução CONTRAN
168/2004, artigo 8º) referindo-se ao sujeito enunciador 2; ao registro das ACC e CNH
em “Base Índice Nacional de Condutores – BINCO” (BRASIL, resolução CONTRAN
168/2004, artigo 41) referindo-se ao sujeito enunciador 3; aos cursos especializados
com redação alterada pela resolução CONTRAN 169/2005 e à validade do documento
em todo o território nacional, referindo-se ao sujeito enunciador 3; aos cursos de
atualização para renovação da CNH, cujos registros estarão acostados nacionalmente
em Registro Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH.
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Conforme se observa na rede de relações das palavras mais significativas da
classe 5, temos toda a denotação do funcionamento do CFC, revelando o mecanismo de
ancoragem da qual a classe 1 figura como objetivação, tal como ocorreu na “atividade”
(REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) do sujeito enunciador 22 ao surgir
como indivíduo mais significativo na classe 1, quando as palavras mais significativas
que compõem o sujeito enunciador 22 estão na classe 3.
Ilustração 32 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 5

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Outra “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90), que
merece destaque nessa classe é o registro do Alceste como sendo indivíduo mais
significativo da classe 5, juntamente com os sujeitos 2 e 3, o sujeito enunciador 15, que
se refere à parte final da portaria 147/2009 que trata da educação no trânsito e compõe o
campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da categoria 1. A
enunciação do sujeito 15 expressa apenas: “Anexos Portaria encontram_se disponíveis
sítio eletrônico www.denatran.gov.br.” não existindo nenhum outro motivo para
compreender sua pertinência a esse “universo de discurso”. (ibd.)
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4.3.1.1.2 Mecanismo de ancoragem dos profissionais que atuam com
educação de trânsito e educação no trânsito
As palavras mais significativas destacas pelo software Alceste para a classe 6
são: final, minimo, modalidade, presencial, total e centimetro70. O sujeito que
melhor representa essa classe é o número 29, que se refere ao anexo da portaria
DENATRAN 94/2017.
A função de agente de trânsito, conforme já apresentado nesse estudo, está
prevista como fundamental para o funcionamento do Código de Trânsito Brasileiro e a
regulamentação desse exercício profissional tem produzido debates quanto a
abrangência de suas competências. Somente no ano de 2017, através da portaria
DENATRAN 94/2017, foi instituído currículo mínimo para formação desse
profissional.
Os excertos de sujeitos de enunciação apresentados no relatório produzido pelo
software Alceste serão apresentados em dois blocos. O primeiro com 5 excertos e o
segundo com 6.
Nenhum dos excertos se refere ao sujeito enunciador 29, que versa sobre o
currículo mínimo do curso de formação de agentes de trânsito. A “atividade”
(REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90), que situa esse sujeito enunciador
como indivíduo mais representativo da classe 6 se pelo fato de a portaria DENATRAN
94/2017 tratar apenas e tão somente do currículo mínimo para a formação desse
profissional, o que faz desse sujeito enunciador aquele que possui maior grau de
correspondência com as palavras significativas da classe 6. Importa observar que os
sujeitos enunciadores que versam sobre a portaria DENATRAN 94/2017 são os de
números 27 a 30, tendo o número 30 surgido no campo dos “discursos sociais”
(MOSCOVICI, 1978, p. 62) da classe 1, emergindo como um “protótipo”
(MOSCOVICI, 2003, p. 64) da ação que o Estado exerce no ato do deslocamento para
garantir a segurança viária. Aqui na classe 6 encontramos elementos que constituem o
mecanismo de ancoragem do agente de trânsito cuja objetivação foi descrita no item
4.4.2.1 desse estudo.
70

As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação.

216

Os excertos dessa classe se referem a dois sujeitos enunciadores. Os excertos 1,
2, 4, 7, 9, 10, 11 se referem ao sujeito enunciador 4, e o excerto 3 ao sujeito enunciador
2, que versam respectivamente sobre o anexo e a parte normativa da resolução
CONTRAN 168/2004. Os excertos 5 e 8 se referem ao sujeito enunciador 20 e o
excerto 6 ao sujeito enunciador 22, respectivamente sobre parte normativa e anexo da
resolução CONTRAN 358/2010.
Todos os excertos tratam da estrutura de cursos de formação de motoristas,
atualização, especialização, reciclagem ou para formação de recursos humanos para
atuar em Centro de Formação de Condutores, especificando as exigências quanto a
frequência, modalidade de participação e índice de aproveitamento.
Destaca-se nessa classe o excerto 10 que apresenta sujeito enunciador 4, que
versa sobre o anexo da resolução CONTRAN 168/2004, cuja redação foi alterada pela
resolução CONTRAN 659/2017, inserindo limitação à carga horária em regime
intensivo para os cursos têm “a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e
atualizar condutores, habilitando-os à condução de veículos de: a) transporte coletivo
de passageiros; b) transporte de escolares; c) transporte de produtos perigosos; d)
transporte de veículos de emergência.” (BRASIL, resolução CONTRAN 168/2004,
redação dada pela resolução CONTRAN 659/2017), cujo termo “regime intensivo”
encontra co-ocorrência somente no sujeito enunciador 29, considerado o único
indivíduo representativo da classe 6. O termo utilizado pelo sujeito enunciador 29 é
“1.3. A carga horária diária não poderá exceder, em regime intensivo, 08 (oito)
horas/aula por dia.” (grifo do autor)
O currículo mínimo de formação do agente de trânsito sugere, pela divisão dos
módulos, que a ênfase de atuação desse profissional está no campo do exercício do
poder de polícia administrativa de trânsito, operando controle e monitoramento de
condutas privadas no espaço público conforme já apontado no item 4.4.1 do presente
estudo, ficando a atividade de educação restrita a esse escopo de atuação e que melhor
se define pela expressão educação no trânsito, como forma de diferenciá-la da educação
de trânsito, realizada pelos instrutores de trânsito no processo formativo de motoristas
no Centro de Formação de Condutores, e da educação para o trânsito, como veremos na
categoria 2.
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Ilustração 33 - Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 6

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Ilustração 34 - Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 6

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Conforme se observa na rede de relações das palavras mais significativas da
classe 6, Ilustração 35, temos toda a denotação da formação dos profissionais para atuar
com educação de trânsito e educação no trânsito, revelando o mecanismo de ancoragem
da objetivação das profissões de agente, instrutor e examinador de trânsito.
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Ilustração 35 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 6

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.4 Trânsito na Educação

Ilustração 36 – Representação do dendograma da categoria 2 com nuvem de palavras

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das nuvens de palavras geradas pelo ALCESTE

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das nuvens de palavras geradas pelo ALCESTE

Ilustração 37 – Dendograma de agrupamento de classes gerado pelo Alceste

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.4.1 Educação para o trânsito: processo educativo baseado em valores

A segunda classe a apresentar estabilidade da atividade do sujeito enunciador na
Análise Fatorial de Correspondência realizada pelo software Alceste, no sentido de
demonstrar maior consistência de vocabulário por ter grande frequência de coocorrência de palavras em um conjunto de segmentos de texto, foi a classe que expressa
como principais termos as palavras crianca, voce, figurer, converser, peca, sao71.
Anexo I (Rapport de synthèse - Alceste, p. 3) cedilha underline
Serão apresentados 13 excertos da classe 2, conforme Anexo I (Rapport de
synthèse - Alceste, p. 3), indicando os correspondentes sujeitos enunciadores de acordo
com a descrição dos Quadros 2 e 3 desse estudo, para compreendermos “as passagens
de uma classe a outra no decorrer do processo discursivo" (REINERT, 2001a, p. 34
apud LIMA, 2008, p. 90) ao mesmo tempo em que será discutido "conteúdo,
observando-se a lista de palavras ou de unidades de contexto elementar (u.c.e.) que
lhes são especificas" (ibd.)
Ao final da análise serão apresentadas as figuras de rede das palavras mais
significativas com os termos que agrupam os sujeitos enunciadores nessa classe para
apreendermos o processo de formação de representações sociais – objetivação e
ancoragem (MOSCOVICI, 2003) e, na busca de particularizar a temática na classe,
encontrar um “protótipo” (MOSCOVICI, 2003, p. 64) para a categoria, indicando os
processos de ancoragem e objetivação.
Os excertos estão agrupados em dois blocos de sujeitos enunciadores, Ilustração
38 com 6 excertos e Ilustração 39 com 7 excertos. Todos os excertos da classe 2 são
enunciações do sujeito enunciador 17, que se refere ao anexo I da portaria DENATRAN
147/2009 que versa sobre as Diretrizes da Educação para o Trânsito na Educação
Infantil.

71

As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação e cedilha. As palavras “figurer”, “converser” e “peca”,
foram estabelecidas como radicais de “palavras plenas” (LIMA, 2008, p. 93), respectivamente de “figura”
e “figuras”, “conversa” e “converse”, e “peca” e “pecas”, sendo estas “palavras instrumentos” (LIMA,
2008, p. 93).
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O texto de apresentação das diretrizes apresenta a relevância social do
documento em razão da necessidade de opor resistência à violência no ambiente do
trânsito, ao mesmo tempo em que dá cumprimento ao princípio da Legalidade na
Administração Pública, em razão da previsão a necessidade de adoção de medidas em
educação para o trânsito em todos os níveis de ensino previstas no CTB. A documento
apresenta a seguinte justificativa para as diretrizes:
Por isso, este documento pretende oferecer aos professores da
pré-escola a oportunidade de desenvolver atividades que tragam
à luz a importância da adoção de posturas e de atitudes voltadas
ao bem comum; que favoreçam a análise e a reflexão de
comportamentos seguros no trânsito; que promovam o respeito
e a valorização da vida. (BRASIL, portaria DENATRAN
147/2009, anexo I)

Os excertos constituem como que uma cartilha sobre como o professor deve
proceder em relação a criança nas atividades pedagógicas em sala de aula. Essa
compreensão fica mais evidente pela exposição da Ilustração 40, que demonstra a rede
de relações articulando “você”, em relação ao professor, e a “criança”, em relação ao
sujeito da atividade e educação para o trânsito.
Não há em nenhum dos excertos qualquer menção a formação de recursos
humanos para esse “você”, ou a qualquer estrutura física, recurso didático-pedagógico
ou qualquer tecnologia da qual poderá dispor o processo de educação para o trânsito
baseado em valores. De igual modo, não há qualquer indicativo de parâmetro de
aproveitamento do conteúdo abordado ou da frequência às atividades a que a criança é
destinatária.
Os excertos constituem quase que a totalidade do texto do anexo I da portaria
DENATRAN 147/2009, identificada pelo Alceste como indivíduo mais significativo da
categoria 2, e em oposição à categoria 1.
No primeiro bloco temos: o excerto 1, de modo idêntico ao excerto 7, apresenta
como “sugestões de atividades” o item “1.1 Recorte, colagem, pintura”. O excerto 2, de
modo idêntico ao excerto 9, apresenta sugestões do item “3.1 Comparando ontem e
hoje”. O excerto 3 apresenta as sugestões do item “1.1 Teatro de Fantoches”. O excerto
4 trata do item “4.2 Sequência lógica”. O item 5 versa sobre o item “2.3 Ir junto”. E o
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excerto 6, fechando o primeiro bloco de excertos, trata do item “2.3 Cantar” e apresenta
trechos das canções “Boi Barroso” e “Peguei Um Ita no Norte”.
Ilustração 38 – Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 2

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

No segundo bloco o excerto 7, como mencionado na apresentação do primeiro
bloco, trata das sugestões de atividades, de modo idêntico ao excerto1, do item “1.1
Recorte, colagem, pintura”. O excerto 8 apresenta o item “6.3 Do maior para o menor”.
O excerto 9, já mencionado no primeiro bloco, trata de modo idêntico ao excerto 2 do
item “3.1 Comparando ontem e hoje”. O excerto 10 apresenta o item “4.1 Contar
histórias”. O excerto 11 trata do item “1.2 Brinquedos”. O excerto 12, no mesmo
sentido do excerto 6, versa sobre as canções, com a especificidade de oferecer
instruções didáticas sobre como trabalhar as canções como abordagem pedagógica em
educação para o trânsito. O excerto 13, encerrando o segundo bloco de excertos,
apresenta o item “4.1 Contar histórias”.
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Ilustração 39 – Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 2

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Ilustração 40 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 2

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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4.4.2 Mecanismos de ancoragem da Escola Pública de Trânsito e da
Política Nacional de Trânsito
A análise lexical realizada pelo software Alceste considerou como principais
termos da classe 4 as palavras tem, transito, espaco_publico, pesso, diferente,
atitude.72 e destacou como indivíduos mais representativos da classe os sujeitos
enunciadores 18, 12, 16 e 10, que correspondem respectivamente às partes básicas das
seguintes normas jurídicas, conforme Quadros 2 e 3 do presente estudo, anexo II da
portaria DENATRAN 147/2009, anexo da resolução CONTRAN 314/2009, anexo
(apresentação) da portaria DENATRAN 147/2009 e normativa da resolução
CONTRAN 314/2009.
Os sujeitos enunciadores 18 e 16, que se referem à portaria DENATRAN
147/2009, versam sobre “Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito na PréEscola e no Ensino Fundamental.” (BRASIL, portaria DENATRAN 147/2009)
Os sujeitos enunciadores 12 e 10, que se referem à resolução CONTRAN
314/2009, versam “sobre procedimentos para a execução das campanhas educativas de
trânsito a serem promovidas pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito.” (BRASIL, resolução CONTRAN 314/2009)
As campanhas educativas de que tratam a resolução CONTRAN 314/2009, cujos
indivíduos 12 e 10 são considerados mais significativos da classe 2, estão previstas no
artigo 75 (e parágrafos) do CTB, com estrutura para execução de tais campanhas dada
pelo § 2º73 do artigo 74 do mesmo diploma legal, e instituída pela resolução CONTRAN
515/2014, que versa sobre a Escola Pública de Trânsito.
A “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90), alocando a
Escola Pública de Trânsito para a classe 2, no campo dos “discursos sociais”
72

As palavras mais significativas estão apresentadas conforme o radical a que foram reduzidas pelo
software Alceste, também isentas de acentuação e cedilha. A palavra “tem” é a forma reduzida de “tem”,
“tema” e “temas”, consideradas “palavras plenas” (LIMA, 2008, p. 93). A palavra “espaco_publico” foi
assim grafada no momento de preparação do texto para ser submetido ao Alceste, para que fosse
compreendida como um termo só: “espaço público”. A palavra “pesso” é a forma reduzida de “pessoa”,
“pessoais”, “pessoal” e “pessoas”, consideradas como “palavras ferramentas” (LIMA, 2008, p. 93).
73

O § 2º do artigo 74 do CTB prescreve que “Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas
Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.” (BRASIL, CTB, artigo 74,
parágrafo 2º)
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(MOSCOVICI, 1978, p. 62) da categoria 1, juntamente com o Centro de Formação de
Condutores, com o simulador de direção veicular, e com os profissionais que atuam
com a educação de trânsito e educação no trânsito (agente, instrutor e examinador de
trânsito), foi amplamente discutida no item

4.4.1.1.a) do presente estudo, sendo

importante que se considerem nesse ponto do estudo todos os assinalamentos realizados
no referido item do estudo, embora seja ocioso reapresentá-lo.
Feito esse apontamento, importa destacar que na categoria 2, composta pelas
classes 2 e 4, que se formam em um campo de “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978,
p. 62) oposto à categoria 1, formada pelas classes 1, 3, 5 e 6, teremos a articulação dos
sujeitos enunciadores que versam sobre educação no trânsito com os sujeitos
enunciadores que versam sobre campanhas educativas, sem que haja uma estruturação
física, tecnológica, didático-pedagógica, de recursos humanos, nos moldes do que se
processou na categoria 1 como resposta aos anseios por segurança viária.
Serão apresentados 9 excertos conforme Anexo I (Rapport de synthèse - Alceste,
p. 5) em dois blocos. Um com 5 e outro com 4 excertos.
Os excertos 1, 3, 4 e 5 são enunciações do sujeito enunciador 18, que se refere
ao anexo II da portaria DENATRAN 147/2009, que trata das “Diretrizes Nacionais da
Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental” (BRASIL, portaria DENATRAN
147/2009, anexo II). De modo semelhante ao que ocorreu com os excertos da classe 2,
esses excertos tratam de instruções para o professor trabalhar o trânsito como tema
transversal através das seguintes abordagens: correspondentes aos excertos 1 e 3 as
instruções se referem ao item “6.4 Trânsito n Geografia”.
Os excertos correspondentes aos excertos 4 e 5, respectivamente, referem-se ao
item “3. Trânsito e Currículo” e “Introdução”, merecendo destaque por denotarem o
sentido da educação para o trânsito, descrevendo elementos de ancoragem da categoria
1, que compreende as classes 2 e 4.
O excerto 4, ao tratar do item “3. Trânsito e Currículo”, está impregnado de
conceitos e definições que, quando abordados, foram tratados de modo superficial no
campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p.62) da categoria 1.
A compreensão do trânsito como parte da vida cotidiana de
todas as pessoas; sua necessidade de locomoção no espaço, de
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comunicação com o espaço e, sobretudo de convívio social no
espaço público, favorecerá o trabalho educativo com foco em
atividades nas quais os alunos assimilem com clareza que os
conflitos no trânsito só podem ser minimizados quando valores,
posturas e atitudes estiverem voltados ao bem comum.
A escola, como espaço determinante à apreensão, à
compreensão, à análise e à reflexão da realidade torna possível
a ação dos alunos como sujeitos históricos, pois não há
democracia sem participação. E, para viver em uma sociedade
verdadeiramente democrática é necessário exigir os direitos
conquistados; conhecer e respeitar as leis; agir com consciência
e responsabilidade e acompanhar as transformações do mundo,
num processo de aprendizagem permanente.

O excerto 5 tem expressão semelhante ao do excerto 4, ao apresentar a
Introdução da portaria DENATRAN 147/2009 registra que
Estas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito no
Ensino Fundamental são referências e orientações pedagógicas
para a inclusão do trânsito como tema transversal às áreas
curriculares e ancoram-se nos seguintes fundamentos:
A inclusão do trânsito como tema transversal tem como
objetivos:
I - priorizar a educação para a paz a partir de exemplos
positivos que reflitam o exercício da ética e da cidadania no
espaço público;
II - desenvolver posturas e atitudes para a construção de um
espaço público democrático e eqüitativo, por meio do trabalho
sistemático e contínuo, durante toda a escolaridade,
favorecendo o aprofundamento de questões relacionadas ao
tema trânsito;
III - superar o enfoque reducionista de que ações educativas
voltadas ao tema trânsito sejam apenas para preparar o futuro
condutor;
Para que o tema trânsito possa ser implementado com êxito no
Ensino Fundamental é muito importante adotar procedimentos,
considerando:
III - a produção e a socialização de conhecimentos relacionados
ao tema a partir do incentivo à pesquisa, à leitura e à escrita, à
criatividade, à troca de ideias e de experiências;
IV - a promoção do envolvimento da família e da comunidade
em atividades voltadas ao tema;
V - a execução de ações e a utilização de recursos educativos
que expressem as concepções adotadas nesta publicação.

Os itens IV e V acima destacados, em especial, explicitam o conflito entre a
educação para o trânsito a ser promovida pelo professor no contexto escolar e a Escola
Pública de Trânsito, que é setor do órgão executivo de trânsito responsável apenas pela
educação no trânsito, pela realização de campanhas educativas. Os itens IV e V acima
descritos são conflitantes com os itens h), i) e k) do item 4.4.1.1a) do presente estudo.
Conforme discutido no referido item desse estudo, a Escola Pública de Trânsito, que
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havia sido instituída em 2009, pela resolução CONTRAN 207/2006, logo após a criação
da Política Nacional de Trânsito, pela resolução CONTRAN 166/2004, sofreu um
processo de desmonte de suas atribuições através da resolução CONTRAN 515/2014,
para revogar a resolução CONTRAN 207/2006, e que entrou em vigor na sequencia da
resolução CONTRAN 514/2014 que reformulou a Política Nacional de Trânsito.
O que ocorre com a portaria DENATRAN 147/2009 é que os elementos de sua
denotação foram extirpados do campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p.
62) do Sistema Nacional de Trânsito, e os sujeitos enunciadores que fazem referência a
essa norma jurídica estão deslocados da categoria 1, composta pela educação de trânsito
e educação no trânsito, com o Centro de Formação de Condutores, com a Escola Pública
de Trânsito, com os instrutores, examinadores e agentes de trânsito, com todos as
categorias de usuários da via pública.
Entretanto, as campanhas educativas, estabelecidas por resolução do
CONTRAN, no mesmo ano da portaria DENATRAN que cria as diretrizes da educação
para o trânsito, constituem o que Moscovici (1978) designa por “discursos sociais”
(MOSCOVICI, 1978, p. 62) da categoria 2. As campanhas educativas, como função da
Escola Pública de Trânsito, estão alocadas na categoria 2, mas a Escola Pública de
Trânsito, enquanto estrutura para funcionamento das campanhas educativas, ficou
alocada na categoria 1, registrada pelos sujeitos enunciadores 24 e 25, como indivíduos
mais significativos da classe 3. – conforme item 4.4.1.1 do presente estudo.
Essa “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p. 90) pode ser
observada no excerto 8 do bloco 2 de excertos – conforme Ilustração 42, que expressa
enunciação do sujeito enunciador 10, que trata da parte básica normativa da resolução
CONTRAN 314/2009, fazendo referência ao seguinte trecho:
A observância a esses aspectos na realização de
campanhas educativas de trânsito é fundamental para
assegurar que o conjunto de órgãos e entidades que
compõem o SNT promova o trânsito cidadão, seguro e
participativo, priorizando a preservação da vida, da saúde
e do meio ambiente, visando à redução do número de
vítimas, dos índices e da gravidade dos acidentes de
trânsito e da emissão de poluentes e ruídos. Em
consonância ao previsto pela PNT no que se referem à
efetivação da educação contínua, as campanhas devem
orientar cada cidadão e toda a comunidade, quanto a
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princípios, valores, conhecimentos, habilidades e atitudes
favoráveis e adequadas à locomoção no espaço social,
para uma convivência no trânsito de modo responsável e
seguro.
Ilustração 41 – Primeiro bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 4

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Encerrando o primeiro bloco de excertos temos o excerto 2 como enunciação do
sujeito enunciador 16, que se refere ao anexo I da portaria DENATRAN 147/2009, e
versa sobre o item “5. Natureza e Sociedade e Trânsito”.
O excerto 6, no bloco de excertos 2 – conforme Ilustração 42, denota a
ancoragem da educação para o trânsito nos seguintes termos:
Estas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito no
Ensino Fundamental são referências e orientações pedagógicas
para a inclusão do trânsito como tema transversal às áreas
curriculares e ancoram-se nos seguintes fundamentos:
I - nas bases legais que orientam:
a) os Sistemas de Ensino da Educação Brasileira;
b) o Sistema Nacional de Trânsito
II - na dimensão conceitual de trânsito como direito de todas as
pessoas e que compreende aspectos voltados à segurança, à
mobilidade humana, à qualidade de vida e ao universo das
relações sociais no espaço público;
III - no reconhecimento do trânsito como tema de urgência
social, de abrangência nacional, que apresenta possibilidade de
ensino
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Os excertos 7 e 9 referem-se igualmente ao sujeito enunciador 18, que versa
sobre o anexo II da portaria DENATRAN 147/2009, e tratam respectivamente do item
“6.4 Trânsito na Geografia” e do item “Apresentação”, de modo idêntico ao excerto 5.

Ilustração 42 – Segundo bloco de excertos de sujeitos enunciadores da classe 4

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa

Ilustração 43 – Rede de relações de palavras mais significativas da classe 4

Fonte: ALCESTE / Análise lexical do corpus da pesquisa
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Educação de trânsito, educação no trânsito ou educação para o trânsito?
Interseções entre esfera privada, espaço público e sujeito
à luz da Teoria das Representações Sociais.

A análise de elementos representacionais das normas jurídicas sobre educação
para o trânsito do Sistema Nacional de Trânsito – portarias do DENATRAN e
resoluções do CONTRAN, com o suporte da análise lexical realizada pelo software
Alceste, assinala a existência de três campos de “discursos sociais” (MOSCOVICI,
1978, p. 62) de ações do Estado em matéria de educação no contexto do trânsito.
A categoria 1, descrita no item 4.3 e subitens, com representação do dendograma
na Ilustração 22, reúne o maior volume de “discurso sociais” (MOSCOVICI, 1978, p.
62) e trata fundamentalmente do comportamento humano em via pública. O conjunto de
práticas que constituem o “universo de discurso” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da classe
1 engendra os “protótipos” (MOSCOVICI, 2003, p. 64) do simulador de direção
veicular, do Centro de Formação de Condutores, ancorados no discurso de educação
para a segurança viária, impregnado no parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição
Federal como princípio assegurador da ordem pública.
As classes que compõem a categoria 1 revelam mecanismos de ancoragem do
pode se denominar “educação de trânsito” (item 4.3.1.1.1) no sentido de ser um
processo formativo de motoristas baseado na instrução de informações necessárias para
conduzir o automóvel em via pública, na perspectiva de uma tarefa do Estado que
promove a Justiça através da educação. A educação de trânsito, com a finalidade de
garantir a segurança viária e a ordem pública, remete à figura da deusa grega Têmis74, cuja
divindade romana correspondente era a deusa “Iustitia” e que, conforme paralelos apresentados
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A mitologia gregra é referência para uma séria de termos usualmente empregados no cotidiano. A
deusa Têmis, explica Brandão (1986) que “em grego [...] do verbo [...] tithénai [...] estabelecer como
norma, donde o que é estabelecido como a regra, a lei divina ou moral, a justiça, a lei, o direito (em latim
fas), por oposição a [...] nómos, lei humana (em latim lex ou ius) e a [...]díke, maneira de ser ou de agir,
donde o hábito, o costume, a regra, a lei, o direito, a justiça (em latim consuetudo). Têmis é a deusa das
leis eternas, da justiça emanada dos deuses. Como deusa da justiça divina, figura como segunda esposa
de Zeus, logo após Métis. Com o pai dos deuses e dos homens, Têmis foi mãe das Horas e das Moîras
personificadas (...). Atribuía-se também a ela a ideia da Guerra de Tróia, para se equilibrar a densidade
demográfica da Terra. Apesar de ser uma Titânida, foi admitida entre os Imortais. Era honrada não só
por sua ligação com Zeus, mas ainda pelos inestimáveis serviços prestados a todos os deuses, no que se
refere a oráculos, ritos e leis. O deus Apoio deve-lhe o conhecimento e os processos da mântica. Consta
ainda que foi Têmis quem revelou a Zeus e a Posídon que não se unissem à Nereida Tétis, porque, se isso
acontecesse, esta teria um filho mais poderoso que o pai.” (BRANDÃO, 1986, p. 201)
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por Araujo (2018), desempenhava função simbolizada pelo uso de uma balança para medir os
pesos e aferir o equilíbrio através do fiel que oscilava conforme o que se depositava nos pratos.
Os sujeitos que emergem desse campo de “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p.
52) são o agente de trânsito, o instrutor de trânsito e o examinador de trânsito, profissionais que
desempenham as funções do Estado ancorado na figura da deusa Justiça. Os sujeitos criados
pelo Estado posicionam os usuários da via pública na condição de mobilidade humana como na
perspectiva do que explica Hobbes (1651/2003, p. 210-211) quanto à distribuição da
propriedade privada em uma sociedade em que, sem as leis, estariam todos em constante guerra
contra todos. Agente de trânsito, instrutor de trânsito e examinador de trânsito, alcançam a
existência e se tornam indispensáveis para a construção de um projeto de sociedade, tornando-se
profissões regulamentadas (item 4.3.1.1.2).
A classe 1 contém uma “atividade” (REINERT, 2001a, p. 34 apud LIMA, 2008, p.

90) bastante significativa no presente estudo. A educação de trânsito é a atividade em
educação no contexto do trânsito com o maior volume de “discursos sociais” (MOSCOVICI,
1978 p. 52) e constitui serviço público exercido pela iniciativa privada, através de Centro de
Formação de Condutores credenciados nos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal.
As funções de educação desempenhas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito se
estrutura de modo precário, em comparação com a estruturação da educação de trânsito dada
pelas normas jurídicas, e constitui o que se pode denominar educação no trânsito. As atividades
da educação no trânsito, que consistem basicamente em campanhas educativas, embora esteja
alocadas no campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 52) da categoria 1, sua
estrutura está alocada no campo oposto, no campo dos “discursos sociais” (ibd.) da categoria 2.
A estrutura para o desenvolvimento das campanhas educativas é a Escola Pública de
Trânsito, que se organiza no “universo de discurso” (MOSCOVICI, 1978, p. 62) da educação
para o trânsito, que consiste em processo formativo da cidadania baseado em valores (item
4.4.1) e que se desenvolve em contexto escolar.
A categoria 2 reúne as classes que versam sobre as funções do Estado que, diferente das
normas jurídicas formuladas em Câmaras Temáticas compostas por especialistas que
assessoram o Conselho Nacional de Trânsito, foram formuladas por portarias do DENATRAN.
Apesar de a norma jurídica que estrutura a Escola Pública de Trânsito ser uma resolução, o que
a coloca no campo dos “discursos sociais” (MOSCOVICI, 1978 p. 52) das portarias do
DENATRAN é o contexto em que ela foi produzida, o contexto dos valores e princípios da
Política Nacional de Trânsito de 2004, que inspirou a formulação da antiga Escola Pública de
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Trânsito, que assim como a Política Nacional de Trânsito (PNT), sofreu desmonte – fragilizando
a capacidade de execução política do Estado – mas contraditoriamente manteve-se radicada nos
pilares da PNT de 2004.
Vale notar que não há destaque como sujeito enunciador ou como indivíduo mais
significativo, ou qualquer outro tipo de menção à resolução CONTRAN 265/2007, que “Dispõe

sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos
automotores elétricos como atividade extracurricular no ensino médio” – conforme
Quadro 3. Essa que seria uma educação para o trânsito, processo formativo da cidadania
baseado em valores, necessário para o enfrentamento da violência no trânsito –
conforme assinalado no item 2.4 do presente estudo, passa a ser letra morta da lei.
Enquanto a lei engendra os sujeitos “agente de trânsito”, “instrutor de trânsito” e
“examinador de trânsito”, morrem os sujeitos que compõem as estatísticas da vilência
do trânsito no Brasil.
Há que se pontuar que, no contexto das políticas públicas de trânsito,
permanecem raros ou inexistentes os espaços de debate público, de conferências de
ações de governo, de controle social na execução das políticas públicas e de
participação popular na formulação das políticas de mobilidade humana.
Mas seguem as interseções entre esfera privada e espaço público, em relações
dialéticas das dimensões espaço-tempo e público-privado, no engendramento (e
aniquilamento) de sujeitos. Entretanto, segue a vida, na sua potente força criativa e
transformadora, de mobilidade humana.
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ANEXO I - Rapport de synthèse - Alceste

Rapport de synthèse
Texte analysé :

M ercredi 19 Décembre 2018 à 10 h 40

alceste (203 Ko)

Le corpus alceste a été analysé à l'aide de la méthodologie Alceste. Comme indiqué ci-dessous, 90% des unités textuelles du corpus ont été classées (Niveau de pertinence : Très élevé), et 10%
ont été rejetées de l'analyse. Les unités classées sont réparties en 6 groupes que nous appelons classes d'énoncés significatifs ou tout simplement classes. Chaque classe est numérotée et
coloriée suivant l'ordre d'apparition dans la classification. Nous observons que la classe 1 est la plus spécifique, c'est la première à s'être détachée dans l'arbre de classification, son vocabulaire
est le plus homogène, elle représente 16,60% des unités textuelles classées et se caractérise par des mots tels que veiculo, parader, circulacao, sinalizacao, trafego, conducao Ensuite se détache
la classe 2, qui représente 19,17% des unités textuelles classées : ses mots significatifs sont crianca, voce, figurer, converser, peca, sao. Elle est suivie de la classe 3 qui représente 17,88% des
unités textuelles classées : ses mots significatifs sont atualizacao, cfc, formacao, reciclagem, orgao_entidade_exec, entidade ; puis de la classe 4 qui représente 23,32% des unités textuelles
classées, marquée par les mots tem, transito, espaco_publico, pesso, diferente, atitude ; puis de la classe 5 qui représente 16,02% des unités textuelles classées, marquée par les mots cnh,
habilitacao, valid, dirig, prazo, acc ; puis de la classe 6 qui représente 7,01% des unités textuelles classées, marquée par les mots final, minimo, modalidade, presencial, total, centimetro. La lecture
détaillée de ce rapport met en évidence les lignes directrices du corpus analysé.

Pertinence du traitement : Très élevée
( 90% d'unités classées )

La classe 1 contient 16,60% des unités
La classe 2 contient 19,17% des unités
La classe 3 contient 17,88% des unités
La classe 4 contient 23,32% des unités
La classe 5 contient 16,02% des unités
La classe 6 contient 7,01% des unités
699 unités réparties en 6 classes(90%)
Unités non classées et rejetées : 10%

Nombre d'individus
Nombre de variables
Nbre de mots analysés
Richesse de l'analyse
Nombre de mots distincts
Nombre total de mots
Nbre d'unités classées

cfc
atualizacao

modalidade
minimo cnh valid

presencial
crianca voce
circulacao

tem

final veiculo
habilitacao parader

sin alizacao

dirig

©

form acao

2

4

3

5

6

1

Mot associé

Mot associé

Mot associé

Mot associé

Mot associé

Mot associé

crianca
voce
figurer
converser
peca
sao
ruer
barco
exemplo
podem
historia
quem
ela
jogo
contar

tem
transito
espaco_publico
pesso
diferente
atitude
cultura
bloco
seja
sociais
objetivo
espaco
segu
analise
educacao

atualizacao
cfc
formacao
reciclagem
orgao_entidade
entidade
qualificacao
vigente
exigencia
curso
diretor_ensino
manter
credenciada
sistema_inform
diretor_geral

cnh
habilitacao
valid
dirig
prazo
acc
renach
categoria
expedida
renovacao
adicao
obtencao
documento
ter
suspensao

final
minimo
modalidade
presencial
total
centimetro
metro
edicao
largura
prova
teorica
por_cento
quatro
pbt
reprovado

veiculo
parader
circulacao
sinalizacao
trafego
conducao
meio_ambiente
emergencia
manutencao
agente
atores
marcher
hora_aula
transporter
estacionamento

*ord_17
*suj_17
*not_4
*par_4
*not_3

*ord_18
*suj_18
*not_4
*par_4
*not_3

*not_5
*ord_20
*suj_20
*par_2
*par_1

*ord_02
*suj_02
*par_2
*not_1
*ord_03

*ord_04
*suj_04
*not_1
*ord_29
*suj_29

*ord_04
*suj_04
*not_1
*ord_22
*suj_22
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30
4
1199
98 %
4903
21485
699

Classe n°1
Cette classe est formée de 116 unités, soit 16,60% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que veiculo,

parader, circulacao, sinalizacao, trafego, conducao.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

veiculo
parader
circulacao
sinalizacao
trafego
conducao
meio_ambiente
emergencia
manutencao
agente
atores
marcher
hora_aula
transporter
estacionamento
modulo
produto
nocoes
verificacao
como
demais
condutor
gerer
adversas
obrigatorio
aplicada
usuarios
condicoes
vitima
curva
falta
gases
*ord_04
*suj_04
*not_1
*ord_22
*suj_22
*par_4
*not_7
*ord_29
Absences

119
129
16
82
38
82
25
82
18
77
36
70
21
65
22
61
12
61
18
56
11
56
23
55
46
55
44
55
13
54
41
51
15
50
13
49
12
49
20
45
19
42
69
42
15
41
8
41
9
41
9
39
15
39
21
38
20
37
7
36
8
36
8
36
192
61
192
61
101
77
53
27
53
27
25
100
13
9
12
7
Khi2 Effectif

crianca
tem
atividade
pode
escola
diferente
*not_4
*ord_17
*suj_17

©

-23
-15
-15
-12
-10
-10
-94
-38
-38
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0
0
1
2
0
0
0
0
0

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

Nuage et réseaux

•

sinalizacao local acidente acionamento recursos acidentes verificacao condicoes
gerais vitima/ cuidados vitima conformidade periculosidade carga produto
transportado meio_ambiente/ veiculo como agente poluidor meio_ambiente
regulamentacao conama poluicao ambiental/ causada veiculos emissao gases emissao
particulas fumaca emissao sonora manutencao/ preventiva veiculo preservacao
meio_ambiente individuo grupo sociedade/

•

emissao particulas fumaca emissao sonora manutencao preventiva veiculo
preservacao/ meio_ambiente individuo grupo sociedade relacionamento_interpessoal
individuo como/ cidadao responsabilidade civil criminal condutor perante ctb
aspectos comportamento/ seguranca transporte escolares comportamento solidario
transito responsabilidade condutor/

cau sad a

agente

incendio

dem ais

com o

condicoes

faixa
poluidor

percurs o

corrigindo
comportamento
procurando
veicular

controler
direcao

acio namen to
es peci
falta lateral

veiculo trafego
durer

declives
des vios

circulacao conducao
meio_ambiente
nocoes

direcao_ d efen siva

diferenca
s onora
ambient
utilizando
cuidado

acidente

pass ageiro etica

fluxo

cidadao fator

gerer

co n ceito

emergencia

entrada coletivo
pratica

interpes so

v iaria

aperfeicoando
comuns

marcher manutencao
vitima
p reven tiv o
atoresaplicada
usuarios
estacionamento

fiscalizacao
operacao mudanca

ps icologia

conduta
solidariedade

evitar

incorretamente
ins trutor

escolar

conduzido

observar
verificacao
s olidario
conama
poluicao

resp o n sa+

hora_aula
meio_ambiente

emergencia
transito

manutencao
uso
movimento
emissao
transporter
condutor

veiculo

modulo

como

preventiva
sinalizacao
equipamento
funcionamento

motor
curso
trafego
roder

observacao
faixa

• atual regulamentacao conama poluicao causada veiculos relacoes interpessoais
diferencas/ individuais individuo como cidadao psicologia aplicada seguranca
transito 8 hora_aula/ relacoes interpessoais obediencia leis sinalizacao controle
emocoes atencao cuidados/ indispensaveis seguranca transito nocoes funcionamento
veiculo 2 4 rodas mecanica basica/

sinalizacao
direcao_defensiva
gerer
conduta

conducao
veiculo
circulacao
estacionamento

curva

parader
legislacao

•

Page 2

crime

sinalizacao
parader produto

hora_aula

• velocidade observacao transito entrada fluxo trafego veiculos via movimento
lateral/ transposicao faixa rolamento parada estacionamento ultrapassagens
passagem intersecoes/ cruzamentos mudanca sentido conducao circulacao vias urbanas
conducao circulacao vias/ trafego intenso conducao circulacao condicoes
atmosfericas adversas conducao circulacao/

manutencao preventiva veiculo preservacao meio_ambiente individuo grupo
sociedade diferencas individuais relacionamento_interpessoal individuo como
cidadao equipamentos uso obrigatorio veiculo utilizacao nocoes manuseio uso
extintor/

vias
relacionamento_inte
grave
funcionamento
particulas
s alientando

transporter

obrigatorio
m odulo

•

• noturna conducao circulacao regiao montanhosa partida mudanca marchas
utilizando freios circulacao velocidade aclives declives curvas conducao
congestionamentos paradas veiculo motor funcionamento entrada saida fluxo trafego
veiculos/

condutor adversascontext+

inicio

aplicavel

poluicao ambiental causada veiculos emissao gases emissao particulas fumaca
emissao sonora manutencao preventiva veiculo preservacao meio_ambiente individuo
grupo sociedade relacionamento_interpessoal individuo como cidadao
responsabilidade/

• transposicao faixa rolamento parada estacionamento ultrapassagens passagem
intersecoes/ cruzamentos mudanca sentido conducao circulacao vias urbanas rurais
conducao circulacao/ vias trafego intenso conducao circulacao condicoes
atmosfericas adversas conducao circulacao/ noturna conducao circulacao regiao
montanhosa partida mudanca marchas utilizando freios/

mo v imentos olucao
v elo cid ad e freio

s audavel
manobra
extintor acomodacao definicoes
s eguranca
local emis sao civil
municipal
cometer
infracoes
equipamento
engenharia colocar
g ases aula
cas o
grupo cu rv a papel

•

acionamento recursos acidentes verificacao condicoes gerais vitima cuidados
vitima veiculo agente poluidor meio_ambiente regulamentacao conama poluicao
ambiental causada veiculos emissao gases emissao particulas fumaca emissao sonora/

partida perante
des envolvido
fumaca
emocoes legislacao embreagem
transito
relacao
infracao
ris co perigo sos
individu+

res peito
preventiva
motor
noturna
uso media

motor
pratica
seguranca
transito funcionamento

condutor
passagem
roder

La valeur du Khi2 indique la force du lien entre la forme et la classe

Classe n°2
Cette classe est formée de 134 unités, soit 19,17% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que crianca,

voce, figurer, converser, peca, sao.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

crianca
voce
figurer
converser
peca
sao
ruer
barco
exemplo
podem
historia
quem
ela
jogo
contar
trem
proponha
bicicleta
possivel
boi
mae
sons
carro
caminho
carrinho
brinquedo
caser
revistas
brincadeira
ped
sempre
tambem
*ord_17
*suj_17
*not_4
*par_4
*not_3
*ord_01
*ord_05
*ord_06
Absences

95
222
27
93
19
65
16
65
15
50
19
49
15
46
12
43
18
41
26
37
24
37
13
34
11
33
10
33
10
33
8
30
7
30
10
29
15
28
9
26
8
26
7
26
6
26
6
26
8
26
8
26
8
24
7
24
9
24
11
23
11
23
18
23
123
491
123
491
129
217
134
85
5
0
0
0
0
0
0
0
Khi2 Effectif

condutor
curso
orgao_entidade_e
candidato
resolucao
cfc
*not_1
*par_2
*not_5

©

-40
-31
-21
-13
-13
-12
-65
-65
-46
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

Nuage et réseaux

• encontradas facilidade possivel pedir s criancas procurem figuras meios
locomocao/ automoveis caminhoes motocicletas bicicletas navios barcos avioes
produzirem painel/ fundamental conversar figuras perguntar exemplo quem ja viajou
aviao quem ja passeou barco/ comportamento adequado interior desses veiculos voce
tambem pode separar revistas/

elementos
caminhao
partir
determinada cuidado pequena
recorte chao vive pintura
andar
bem
payer aos
jorn livros
falar meu
cartazes
muito
mu sic p asseio
d esenh o
arte
brincar ponto
barroso
p
recisam
ouvida
vem
perceber
pergunt
pintar
tamb em
important
lado
gestos
perfeitamente
can coes imagens
motor
linha propor
transitar
diverso foi cenas
apito s uges toes
boa
pode
entao
ver
lo como cao cotidiana
ja
objeto

brincadeira jogo
contar ela
quem

proponha

• parelhas andas essa boa oportunidade falar desrespeito aos negros longo nossa
historia/ carruagem carro boi eram igualmente meios locomocao possivel ver
carrocas alguns poucos/

barco
caser
faz

cenario urbano exemplo cenario si so mostrara proposta brincadeira fara
pressupor papeis/ criancas devem escolher fantoches voce pode propor algumas cenas
tais mae vai levar filho/

trans mit

bicicleta
dep ois

historia

• adultos andar longe meio fio atravessar faixa quando houver linha reta outra
calcada olhar sempre dois lados entre outras regras seguranca peca criancas vem pe
escola ensinem algumas normas seguranca vem automovel vice versa esta boa/
espora gritei certa gente meu boi vai embora cantiga tipica folclore gaucho
peguei ita norte peguei ita norte pra vir pro rio morar adeus meu pai minha mae
adeus belem para ai ai ai ai adeus belem para trecho musica dorival caymi estas
sao/

pode ser traduzido criancas meio jogos diferentes meios locomocao de brinquedo
imagens/ caminhao onibus van caminhonete automovel motocicleta bicicleta pessoa
pedir criancas/

meio
figurer
determinado
ruer
faz

voce
diferente
devem

bola
da
crianca
tambem
pode

so podem passar depois pedestres atravessarem carrinhos so podem estacionar
lugares/ permitidos pedestres so podem atravessar depois olharem dois lados rua
criancas tambem/
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fantoches
transito
historia

diz

•

historias converse situacoes apresentadas historias voce tambem pode pedir

historia

crianca

atividade

pergunte proponha atividades incentivem desenho musica brincadeira teatro re
contar/ historias criancas podem reproduzir historia ouvida contar outra historia
colegas mercado/

•

tambem
pode

podem

•

cancoes pernambuco rio janeiro belem para converse tambem trabalho maquinista
trem/ barqueiro vaquejador encontre figuras apresente videos possam retratar temas
cancoes/

com

peca
escola

ser

• imagens retratadas debret voce pode contar historias liteiras tambem chamadas
serpentinas/ cadeiras arruar mostrar essas cadeiras levavam mulheres eram
carregadas dois escravos/

•

aquel

obra
possivel diferente
cam
inhoincentive bom
ad u lto calcada

boi

•
•

cinto

podem

trem

converser
transito
cada
ped

•

fundament

pedalguns

turma
mus eu
maneira
algum
conte
ess
adequado outro
vis iter

bola
melhor
videos
onde
s imple manifes tar
pe
as sunto
papeis
experiencia
pra oportunidade
painel encontrado longo frente

es forco
repertorio

d ess reconhec

crianca brinquedo

paralelepipedo taire
opinioes dai
parer
oral

• sequencia logica comece contar pequena historia exemplo maria adora andar pe
bairro onde/ mora ruas sao bem tranquilas estreitas elas sao asfaltadas sao
cobertas pedras chamam/

jornais imagens associadas transito contorna las figuras geometricas criancas
recortem linha/ demarcada montar painel conversar assunto alem recorte colagem
criancas podem fazer/

esco la
sempre

lixo
automovel

voce sao
figurer ruer
exemplo carro

carrinho
certamente

m ae

converserrevistas

utilizam vai
interior
atraves sar jogado las
meio patio

teatro

•

peca

sons

fundament
atividade

voce

desenvolv
meio
materi
cenas
podem

deve
boi
isso

perceber

La valeur du khi2 indique la force du lien entre la forme et la classe

Classe n°3
Cette classe est constituée de 125 unités, soit 17,88% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que

atualizacao, cfc, formacao, reciclagem, orgao_entidade_exec, entidade.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

atualizacao
38
92
cfc
46
90
formacao
35
89
reciclagem
19
80
orgao_entidade_e 74
59
entidade
34
72
qualificacao
21
70
vigente
20
68
exigencia
26
63
curso
69
60
diretor_ensino
17
59
manter
17
55
credenciada
25
52
sistema_informat 51
12
diretor_geral
15
50
credenciamento
19
50
orgao
17
44
resolucao
31
44
profission
21
43
ministrar
10
41
administrativa
14
41
instrutor_transi 41
14
corpo
14
40
execucao
11
40
estrutura
11
40
credenciado
13
40
instituicoes
24
39
discente
9
37
unidade
13
36
avaliar
7
32
comprovacao
7
32
recursos_humanos 32
7
*not_5
90
228
*ord_20
66
216
*suj_20
66
216
*par_2
73
70
*par_1
13
45
*not_2
10
28
*not_6
8
27
*ord_19
5
23
Absences
Khi2 Effectif
crianca
transito
diferente
podem
pesso
acidente
*par_4
*not_4
*not_1

©

-25
-14
-11
-10
-9
-9
-136
-87
-44
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0
28
0
0
2
0
27
4
5

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

Nuage et réseaux

• corpo funcional treinamentos efetivados/ orgao_entidade_executivo_tran<
desenvolver unidade/ procedimentos pedagogicos operar sistemas informatizados
devida liberacao acessos/ mediante termo uso responsabilidades credenciamento
entidades credenciadas finalidade/ capacitar diretor_geral diretor_ensino
instrutor_transito cfc examinador_transito especifico/
• determinado podendo ser renovado atendidas disposicoes resolucao exigencias
minimas/ credenciamento instituicoes servico_nacional_aprendizagem requerimento
unidade instituicao/ dirigido orgao_entidade_executivo_tran< infraestrutura
fisica/ recursos instrucionais necessarios realizacao do curso propost estrutura
administrativa/ informatizada interligacao sistema informacoes/

teorico_tecnica credenciar
capacitacao
process o_formacao
referida politica_nacional_t
oferecidos
sistema
termo corpo_docente
competindo p ed ago g +
planejamento frequentar recu rso s_ h umano s

instituicoesco mpro vacao
execucao credenciado definir

conformidade
exercer

m inistrar
diretor_geral

unidades_forcas_arm

circunscricao
bibliografico medi
atuam respectiva es tabelecido
pratico

visto ria
conforme

exigencia
d ocen te tecn ico
curso

orgao_executivo_transito_esta< disposicoes resolucao exigencias minimas/
credenciamento requerimento unidade instituicao dirigido/
orgao_entidade_executivo_tran< infraestrutura fisica recursos/ instrucionais
necessarios realizacao do s curso s proposto s estrutura administrativa/
informatizada interligacao sistema informacoes/ orgao_entidade_executivo_tran<
relacao corpo_docente titulacao/

respectivo
compete

cfc

instruto r

acervo

materi

executivo
basica
arquivo

d id atico efetivados

diretriz resolucao
unidade
funcional pertinent exercicio

atrib u ico es

orgao_entidade_exec
entidade credenciada
forcer
artigo

instrucionais quadro
ins tituicao
centros_formacao_co
pratica_direcao
autorizada

orgao disposicoes
autorizacao
adm inistrat+

• federal padronizacao_procedimentos_pe< sistema_informatizado/ liberacao acesso
mediante termo uso responsabilidades atribuicoes unidade forcas armadas/
auxiliares credenciada ministrar curso atender exigencias normas vigentes refere
curso/ formacao condutores manter atualizado acervo bibliografico material
didatico_pedagogico/

cump rimen to

eletrico
contran

candidato
vis ando
informatizado
infraestrutura
legis lacao

capacitacao
processo
candidato

curso
profission
condutor
formacao
reciclagem
qualificacao

•

determinado

atualizacao

quadro
aperfeicoamento
promov

atuar

docente
cfc
credenciada
vigente
responsabilidade
respectiva

pedagogica
atividade
instrutor
diretor_geral
planejamento
examinador_transito
instrutor_transito
condutor

• cursos especificos teorico_tecnico pratica_direcao
processo_formacao_condutores_< eletricos centros_formacao_condutores cfc
unidades_forcas_armadas_auxil< possuirem cursos formacao dirigidos exclusivamente
militares/ dessas corporacoes processo atualizacao reciclagem condutores
veiculo_automotor eletricos centros_formacao_condutores cfc processo qualificacao
condutores curso_especializado respectiva atualizacao
servico_nacional_aprendizagem sistema s/

formacao

• exigencias normas vigentes manter atualizado perfeitas condicoes uso material/
didatico_pedagogico acervo bibliografico promover atualizacao quadro docente
atender/ convocacoes orgao_entidade_executivo_tran< manter atualizadas/

transito
atualizacao
como
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militar

dirigido
plano

manteravaliar sistema_informatiza
capacitar
instrutor_transito credenciamento
examin ad o r_ tran sito

•

• normas vigentes manter atualizado acervo bibliografico material
didatico_pedagogico/ promover atualizacao quadro docente atender convocacoes/
orgao_entidade_executivo_tran< manter atualizadas informacoes/ cursos oferecidos
respectivos corpos docente discente sistema_informatizado/
orgao_entidade_executivo_tran< manter arquivo documentos/

didatico_pedagogico
devider recurso

reciclagem discente
formacao diretor_ensino
estrutura

atualizacao

treinamento
estabelece
ato
incis o
municipio

atuar
liberacao

teorico

qualificacao

profission

exclus ivamente
atividade_extracurr
participar titulacao
ept

promov

publicacao ato credenciamento registro unidade sistema s sistema_informatizado/
orgao_entidade_executivo_tran< participacao corpo funcional/ treinamentos
efetivados orgao_entidade_executivo_tran< padronizacao_procedimentos_pe<
sistema_informatizado devida/ liberacao acesso mediante termo uso responsabilidade
atribuicoes cada unidade instituicoes/ servico_nacional_aprendizagem credenciada
ministrar curso_especializado atender exigencias/

corpo

vigente

curso
diretor_ensino

cfc

dependencias
participar
vigente

eletrico
credenciadoavaliar

La valeur du khi2 indique la force du lien entre la forme et la classe

Classe n°4
Cette classe est constituée de 163 unités, soit 23,32% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que tem,

transito, espaco_publico, pesso, diferente, atitude.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

tem
52
69
transito
147
60
espaco_publico
23
57
pesso
39
42
diferente
36
42
atitude
22
41
cultura
16
41
bloco
14
38
seja
12
37
sociais
12
35
objetivo
16
34
espaco
27
33
segu
14
31
analise
16
31
educacao
16
31
realidade
18
31
toda
18
30
linguagens
14
29
relacionado
14
28
aluno
27
26
debate
11
25
aspecto
13
25
isso
12
24
conhecimento
21
24
favorecam
7
23
pensamento
8
23
ensino_fundament 23
11
mundo
8
22
portanto
8
22
historico
8
22
cidad
16
21
lugar
15
21
*ord_18
113
397
*suj_18
113
397
*not_4
145
210
*par_4
160
97
*not_3
17
23
*ord_12
15
23
*suj_12
15
23
*ord_12
6
20
Absences
Khi2 Effectif
curso
condutor
orgao_entidade_e
veiculo
candidato
categoria
*not_1
*par_2
*not_5

©

-39
-27
-26
-21
-17
-16
-83
-76
-59

IMAGE - Alceste Education

0
9
0
13
0
0
0
2
0

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

Nuage et réseaux

• grande compatibilidade tema transito pois meio estudo espaco geografico
paisagens torna/ analisar fenomeno urbanizacao consequentemente problematica
envolve transito exemplo/ alem disso transito esta estreitamente relacionado
espaco producao industrial bens producao/ bens consumo importante aspecto ser
estudado isso tema transito pode ser inserido partir/

pos icoes mas tempos
questoes
compreen compreend projeto principio
pres ent p aisag ens
voltada conteudo
producao
campanhas_educativa

ensino_fundam ental

cidadania
sejam partir criar
objeto
cons umo
pens ar
univers o
des envolv

abrang

fonte

meio
leitura

analise

pesso

toda

serie

co n stru cao

atitude

tem

devem
inclure

pro du z

acoes

pensamento
tambem familia
conhec

educacao

verbal bras ileira
aspecto
temas_trans vers ais
ciencia
acidente

postura

seja

s ocial

ir
p o is
tema_trans versal
grand transvers alidade
principais
adotar
violencia
campanha
foram
modo
capaz
consequencias

pois
pesso

relacionada
palavra
natur

voltada

partir

ser
objetivo
transito

toda

tem

former

ano
vivem
ensino_fundamental
isso

pesso
relacionada
seguranca

acoes

ciencia
crianca
inclure

pode
pedestre
crianca
diferente

ser
acidente

educacao

tem
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populacao

isso historico matematica

sociais

inserid o

comunidade conflito

•

sobretudo valores ligados etica cidadania documento pretende oferecer
professores pre_escola oportunidade desenvolver atividades tragam luz importancia

momento
favorece
problem+ principal

organizacao
torn pedes tre
fim
estudo
necess idade
pesq u isa co mumpermanent

pre_escola
aluno sentimento segu vider relacionado
portantoacao debate
conhecimento humana
agir
ed u cativ o
q u alid ad e
trabalhado

educativo exercicio cidadania transito producao socializacao conhecimentos
relacionados/ tema partir incentivo pesquisa leitura escrita criatividade troca
ideias experiencias promocao/ envolvimento familia comunidade atividades voltadas
tema execucao acoes utilizacao recursos/ educativos expressem concepcoes adotadas
nesta publicacao importante salientar este/

•

cid ad

diferente
transito

cultur+
favorecam

•

educacao continua campanhas devem orientar cidadao toda comunidade quanto
principios valores conhecimentos habilidades atitudes favoraveis adequadas
locomocao espaco social convivencia transito modo responsavel seguro alem
promocao/

adocao ens inar
geografico

reflexao

espaco_publico

dis ciplin+
ins ercao ser
pos sibilidade
eixo
curriculo
palavra
situacoes area
humano

• espaco sobretudo convivio social espaco_publico favorecera trabalho educativo
foco/ atividades alunos ilem clareza conflitos transito so podem ser minimizados
quando valores posturas atitudes estiverem voltados bem comum escola espaco
determinante apreen compreen analise reflexao realidade torna possivel acao
alunos/

tempos dependendo necessidades pessoas constroem meio trabalho lugares trabalho
humano/ diversos momentos historicos fator determinante diferenca paisagens
construcao espaco/ geografico enfoque geografia recai portanto acoes pessoas
individuais coletivas espaco/ tempo consequencias acoes tanto si proprio quanto
sociedade compreendida geografia tem/

ideia
analisar
trabalho
alem natur

imp ortant

linguagens

paisagens pesquisa migracoes internas relacao transito relacoes sociais
estabelecem/ espaco_publico diferentes lugares transito ciencias naturais estudo
natureza ser_humano/ ser_humano transformando natureza natureza transformando
acoes humanas relacao ciencia/ tecnologia ciencia sociedade estes principais eixos
condutores ciencias naturais tem palavras/

•

valor

relacoes deve
garantir
es t
relacionada mort
livre locais
oferece

•

estas diretrizes_nacionais_educacao< referencias orientacoes pedagogicas
inclusao transito tema_transversal areas curriculares ancoram nos seguintes
fundamentos bases legais orientam sistemas_ensino_educacao/ brasileira
sistema_nacional_transito dimensao conceitual transito direito todas pessoas
compreende aspectos voltados seguranca mobilidade humana qualidade vida universo
relacoes sociais espaco_publico reconhecimento transito tema urgencia/

muitas

cons iderando
podem
inclusao

• situacoes favorecam compreensao diferentes modos vida pessoas diferentes
lugares paisagens alem disso conteudos relacionados aos objetos transformacao aos
seres vivos aos fenomenos natureza tambem devem ser abordados ha portanto
inumeras/

•

trabalhar

espaco realidade
mundo objetivolu gar bloco

transito
atitude

former
segu

brasileiro
deve
conflito

relacao
conteudo relacionado

La valeur de Khi2 indique la force du lien entre la forme et la classe

Classe n°5
Cette classe est constituée de 112 unités, soit 16,02% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que cnh,

habilitacao, valid, dirig, prazo, acc.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

cnh
37
139
habilitacao
42
116
valid
26
95
dirig
21
90
prazo
22
84
acc
16
69
renach
16
69
categoria
37
69
expedida
14
64
renovacao
14
57
adicao
10
53
obtencao
16
52
documento
22
49
ter
22
47
suspensao
10
47
territorio
10
47
dater
11
46
portaria
8
42
estrangeiro
8
42
exame_aptidao_fi 42
9
carteira_naciona 41
10
orgao_entidade_e 38
31
art
18
37
previsto
11
37
exame
16
36
cassacao
8
36
habilitado
12
34
domicilio
7
32
avaliacao_psicol 32
7
anexo
13
31
completo
9
31
residenci
10
31
*ord_02
69
258
*suj_02
69
258
*par_2
87
163
*not_1
86
157
*ord_03
8
42
*suj_03
8
42
*par_3
12
21
*ord_02
2
10
Absences
Khi2 Effectif
transito
crianca
escola
diferente
tem
podem
*par_4
*not_4
*ord_17

©

-32
-22
-10
-10
-9
-9
-190
-78
-36
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15
0
0
0
2
0
11
3
0

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

Nuage et réseaux

• transito natureza gravissima ultimos doze meses estar cumprindo pena suspensao
direito/ dirigir quando cumprida ter decorrido doze meses estar cumprindo pena
cassacao direito/

expedicao
apresentar autoridade
devendo
obter
cumprida
decorrido
periodo des ignados modelo

cometido nenhuma infracao transito natureza gravissima ultimos 12 meses curso/
examinador_transito serem designados autoridade executiva transito estado distrito
federal/ profissionais referidos neste artigo deverao apresentar
carteira_nacional_habilitacao valida/ cadastro_pessoa_fisica cpf certificado
conclusao curso_superior devidamente reconhecido/

origem
solicitar
direito
impress o
nenhuma

q u an d o
reconhecido
acompanhado

mudanca

cnh

acc

um

valid

cad astro _p esso a_fis

carteira

categori+

dater
art

renach

adicao

prazo

estrangeiro
anexo

ass inatura
infracao

numero

suspensao
unico

registrada

carteira_nacional_h
bens
exame_direcao_veicu

ano criterio
pena
dia obtido
devidamente bas e aprovado
competent

can d id ato

orgao_entidade_exec
identidade cometido
pratica_direcao_vei

candidato
minimo
curso
obtencao
condutor
categoria
renovacao
acc

•

ter
cassacao
adicao

cnh

valid
estabelecido
quando

ser
pode
expedida

prazo

• contara data obtencao renovacao cnh prazo previsto paragrafo_2 artigo 147 ctb/
exame_aptidao_fisica_mental exigido quando obtencao acc cnh renovacao acc
categorias cnh/

ano
condutor
categoria
processo
documento

• mesmo prazo penalidade registro nacional condutor trata artigo 35 teve cassado
direito dirigir sera desbloqueado mantido quando reabilitacao suspensao direito
dirigir proibicao se obter habilitacao imputada poder judiciario sera registrada/
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noturno

curso _ su p erio r
ex amin ad o r

obtencao renovacao periodica habilitacao conduzir veiculo automotor ressalvados
revistos 4/ art 147 art 160 ctb prazo validade habilitacao base regulamentacao
constante caput artigo/

registrados cadastro renach orgao_ entidade_executivo_transito_e< informando_os

dirig

federacao membro
ter internacion
privada
efeito cons tant
previsto
ao

s ubmeter_se ctb
dispos to
referido
ultimos
vigor
penalidade
idade
tiver cumprindo
nome
caput
for
exigido
expedido
curso_capacitacao
horaria
graviss ima

deverao

caractere

certificado

habilitacao avaliacao_psicologi

sido
realizado
ladv
esteja artigo
pretendida
apto
regular registro
comp leto paitre

es pecifico
formulario
condutor
cp f res olucao

•

•

regis trado

exame

• instrutores curso_especializado previstos legislacao vigente minimo 21 vinte um
anos idade/ nivel medio completo curso_capacitacao instrutor_especializado ano
habilitacao categoria/ compativel exigidas curso_especializado atuam ter sofrido
penalidade suspensao direito dirigir/ cassacao cnh ter cometido nenhuma infracao
transito natureza gravissima ultimos 12 doze/

cada condutor tera validade territorio nacional equivalendo documento
identidade produzindo/ efeitos quando apresentada original dentro prazo validade
quando condutor possuir cnh acc/

dados

conclusao
conduzir

orgao_maximo_execut

reab ilitacao

comprovante

res peitada
automotor

territoriocassacao

documento

suspensao cassacao direito dirigir tera recolhimento apreensao juntamente
documento/ habilitacao nacional orgao_entidade_executivo_tran< carteira/
internacional expedida orgao_entidade_executiva transito estado distrito federal
podera/ substituir cnh cursos especializados destinados condutores habilitados
pretendam conduzir/

•

contra
doze
bras il

renovacao
portaria nacion expedida

domicili+ estar

•

• dois anos cumprir exigencias previstas artigos 22 23 resolucao examinadores
transito/ exigencias minimas exercicio atividade examinador_transito observadas
disposicoes contidas/ art 152 ctb minimo 21 anos idade curso_superior completo
dois anos habilitacao compativel/ categoria ser examinada ter sofrido penalidade
suspensao direito dirigir cassacao cnh ter/

compativel

exam e_aptidao_fisic

obtencao

•

numero documento identidade cadastro_pessoa_fisica cpf formulario renach
candidato/ categoria pretendida nome centro_formacao_condutores cfc responsavel
instrucao prazo/ validade ladv expedida nome candidato identificacao cfc
responsavel instrutor aprovado/ exames previstos legislacao prazo validade permita
processo esteja concluido acordo previsto/

especializado

resid en ci

habilitado

patrimonio trata fica
certidao mes+
anterior
ciclomotor
identificacao
minimo

possui
espelho
renach

candidato
valid
nacion
carteira

habilitacao

obtido
acc

ter
pode
dirig
estrangeiro
renovacao

requer

quando
resolucao

La valeur du Khi2 indique la force d line entre la forme et la classe

Classe n°6
Cette classe est constituée de 49 unités, soit 7,01% des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que final,

minimo, modalidade, presencial, total, centimetro.

Mots significatifs
Présences

Khi2 Effectif

final
11
121
minimo
26
113
modalidade
7
94
presencial
9
94
total
9
80
centimetro
8
80
metro
6
67
edicao
5
67
largura
6
67
prova
10
61
teorica
6
57
por_cento
6
57
quatro
8
55
pbt
4
53
reprovado
5
53
comprimento
4
53
duas
7
49
roder
9
46
repeti
5
45
frequencia
9
45
realizada
9
43
maximo
9
41
orgao_
4
41
trinta
4
41
multipla
4
41
distancia
4
41
efetuado
4
40
exceder
4
33
aproveitamento
8
33
entidade_executi 33
4
aula
21
31
feita
3
29
*ord_04
18
26
*suj_04
18
26
*not_1
28
22
*ord_29
4
10
*suj_29
4
10
*not_7
4
6
*ord_22
8
6
*suj_22
8
6
Absences
Khi2 Effectif
transito
crianca
tem
pesso
seguranca
resolucao
*not_4
*ord_17
*suj_17

©

-16
-9
-6
-5
-5
-4
-35
-14
-14
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5
0
0
0
0
0
0
0
0

Extrait des unités en fonction des mots significatifs

• homologadas orgao_maximo_executivo_transi< atendendo s requisitos minimos/
estabelecidos anexo iv validacao estudos estudos realizados condutor forma
autodidata/ modalidade presencial condutores submeter se ao prova minimo 30 trinta
questoes multipla/ escolha realizada orgao_ entidade_executivo_transito_e<
entidades eles/
• podera ser realizado duas modalidades presencial frequencia integral comprovada
curso 30/ hora_aula efetuado orgao_executivo_transito_esta< entidades ele/
credenciadas podendo ser ministrado forma intensiva carga_horaria diaria maximo
10/ hora_aula presencial curso distancia ead efetuado orgao_/
entidade_executivo_transito_e< entidades especializadas eles/

Nuage et réseaux
momento
s eis
vaga
novo minima
atualizada
apres entacao instalado
veiculo dis pens ado
didatica
continuidade
atendendo
identificados
obrigatoriamente
clas sificado categori+
candidato
desempenho
conclusao comprovar
hora_aula vinte
utilizado
direcao_veicular ministrad a
poderao simu lad o r
curs o_capacitacao
caractere
ao satisfato rio
au la pode
considerado prejuizo
ele
elevacao
sendo
realizad o feita
noturno
ens ino_medio
realizar
aluno receb
dev er
carga
direcao
atendimento
requisitos oito

aproveitamento

orgao_
m axim oefetuado
realizada
largura roder

quatro

m ultipla
trabalhado
capacidade

apresentar
alteracao
motorizado

altu ra

emitido

credenciada horario
aprovado minutos

metro

final
escolh
turma

edicao

cujo

por_cento

constant

mo d u lo nov
curs o
es tabelecido
qualquer atender
primeiro

relatorio veicular
direta
finais

comprimento

duas

cambio exame_direcao_veicu

s
distancia acerto
obs ervacao

entidade_executivo_
questoes
obtido

former s etenta
veiculo_automotor

d iaria co n sig a atrav es

reprovado

res ultado

orgao_executivo_tra

aluno
aula
cada
reprovado
curso
modulo

• capacidade estabelecida fabricante maximo cinco anos fabricacao categoria_b
dois/ veiculo_automotor quatro rodas exceto quadriciclo cambio mecanico maximo
oito anos/ fabricacao categoria c veiculo carga peso bruto total pbt minimo 6
000kg sendo admitida/ alteracao capacidade estabelecida fabricante maximo quinze
anos fabricacao categoria d/

avaliacao eletronica

centimetro

prova

exceder cada fabricacao
podendo

ministrado
ens ino
s ubmeter curs o_atualizacao

• multipla escolha realizada orgao_ entidade_executivo_transito_e< entidades eles
credenciadas obtendo aproveitamento minimo 70_por_cento acertos/ candidato
reprovado primeira vez podera realizar nova avaliacao reprovado 2 vez devera/
matricular se novo curso frequentando_o integralmente antes submeter nova
avaliacao/

cinco inscricao

modalidade

frequencia

trinta

pbt

presencial

teoricaminimo

integral
s eguinte
supervisao

total

• orgao_entidade_executivo_tran< obtiver aproveitamento minimo/ 70 por_cento
acertos prova teorica convencional eletronica minimo trinta questoes multipla/
escolha validando cursos modalidade presencial validar aproveitamento cursos
junto/ orgao_executivo_transito_esta< atraves documentacao comprobatoria/

• podera realizar nova prova qualquer momento prejuizo continuidade curso consiga
resultado/ satisfatorio devera repetir modulo outra edicao curso frequencia minima
e 75por_cento/

outrer

repeti

lateral carga_horaria regulamentacao
registrado
cenario
inici aprendizagem

realizada
avaliacao
prova
transito

final

prejuizo

inici
momento
realizar
pratica
relatorio

partir
feita
modalidade atribuicao

•

curso condutor acertar minimo 70 por_cento questoes prova cada modulo condutor/
reprovado final modulo devera realizar nova prova qualquer momento prejuizo
continuidade/

•

candidato 6 m seis metros quadrados instrutor medida total minima 24m2 vinte
quatro metros quadrados correspondendo capacidade 15 quinze candidatos sendo
capacidade total maxima podera exceder 35 trinta cinco candidatos sala
respeitados/

•

considerado aprovado curso_capacitacao aluno obtiver aproveitamento minimo 70
por_cento/ modulo aluno reprovado final modulo podera realizar nova prova qualquer
momento prejuizo/

•

carga_horaria presencial diaria sera organizada forma atender peculiaridades
necessidades/ clientela podendo exceder regime intensivo 10 hora_aula dia
avaliacao final sera modalidade/ presencial realizada obrigatoriamente/

•

especificidade novo curso pretendido final cada modulo sera realizada
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modulo
estabelecido
metro
prova
aluno
condutor
por_cento
veiculo
pbt
questoes
aproveitamento

minimo

curso
registrado
categoria
requisitos
trinta

comprimento
frequencia
seguinte
acertos

La valeur du Khi2 indique la force du lien entre la forme et la classe

Analyse factorielle en coordonnées

Analyse factorielle en corrélations

Analyse factorielle en contributions

veiculo
sinalizacao
sinalizacao

veiculo
parader

transito
veiculo

transito

transito
final
atualizacao
crianca
cfc
voce
cnh
tem
habilitacao
minimo

final

voce

atualizacao
cfc
cnh
habilitacao
minimo

crianca
voce
tem

crianca
tem

atualizacao
cfc
cnh
habilitacao
final
minimo

Extrait du dictionnaire du corpus trié par ordre alphabétique, avec les effectifs réels des mots dans le corpus
Mot analysé
acidente
acoes
agente
aluno
ambient
anexo
ano
aprendizagem
area
art
artigo
atitude
atividade
atualizacao
aula
automotor
avaliacao
bem
cada
candidato
caso
categoria
certificado
cfc
cidad
circulacao
cnh
como
comportament
conceito

©

Effectif
66
25
27
66
30
27
71
24
34
32
44
32
101
50
66
22
29
22
59
77
25
72
29
85
27
47
40
32
51
23
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Mot analysé
condicoes
conducao
condutor
conforme
conhecimento
conteudo
credenciada
credenciamen
crianca
ctb
cuidado
curso
dados
demais
denatran
desenvolv
desenvolvime
deve
devem
dever
dia
diferenca
diferente
direcao
direito
diretor_ensi
diretor_gera
dirig
documento
durer

Effectif
43
44
193
45
37
74
43
33
134
37
35
197
21
30
30
26
24
40
55
34
21
22
60
38
43
27
24
24
36
41

Mot analysé
educacao
emergencia
ensino
entidade
equipamento
escola
escolar
espaco
espaco_publi
especializad
especifica
est
estabelece
estabelecida
estabelecido
estar
exame
exemplo
exigencia
experiencia
faz
fiscalizacao
fisica
formacao
former
funcionament
gerer
habilitacao
historia
hora_aula

Effectif
25
22
49
61
37
55
30
41
27
27
23
60
24
33
34
30
30
28
44
24
30
22
30
49
63
27
24
56
29
88

Mot analysé
identificaca
importancia
important
individuais
informacoes
instituicoes
instrutor
junto
legislacao
local
locomocao
lugar
maior
manter
marcher
meio
meio_ambient
minima
minimo
modulo
motor
mudanca
nacion
necessidade
nest
norma
numero
objetivo
observacao
onde
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Effectif
24
38
30
33
27
50
67
29
45
27
24
26
23
22
24
67
26
24
59
79
21
30
38
25
38
39
22
25
24
30

Mot analysé
orgao
orgao_entida
orgao_execut
outrer
outro
papel
partir
passageiro
pedagogica
pedestre
penalidade
periodo
pesso
pode
podem
possivel
pratica
prazo
procedimento
processo
profission
qualquer
quando
realizacao
realizada
recurso
relacao
relacionada
relacoes
resolucao

Effectif
33
124
30
40
55
21
48
29
30
44
22
24
74
92
49
26
51
29
39
65
35
25
68
34
22
28
40
25
41
78

Mot analysé
respeito
responsabili
roder
sao
seguinte
seguranca
seguro
ser
simulador
sinalizacao
sistema
situacoes
social
tambem
tem
ter
toda
todo
transito
transporter
uso
valid
valor
veicular
veiculo
vias
vider
vigente
vitima
voce

Effectif
31
61
22
27
31
77
23
183
26
36
37
28
27
38
80
36
27
35
362
65
43
28
27
37
234
24
40
27
25
29

Individus les plus représentatifs par classe
Individu

Khi2

4
22
30
17
20
19
24
25
18
12
16
10
2
3
15
29

144
40
10
476
178
22
13
13
373
21
19
6
205
30
5
6

Classification ascendante sur le corpus
Ef f ectif

Libellé des variables signalétiques
ord_04
ord_22
ord_30
ord_17
ord_20
ord_19
ord_24
ord_25
ord_18
ord_12
ord_16
ord_10
ord_02
ord_03
ord_15
ord_29

suj_04
suj_22
suj_30
suj_17
suj_20
suj_19
suj_24
suj_25
suj_18
suj_12
suj_16
suj_10
suj_02
suj_03
suj_15
suj_29

not_1
not_5
not_7
not_4
not_5
not_5
not_6
not_6
not_4
not_3
not_4
not_3
not_1
not_1
not_4
not_7

Mot analy sé
seguranca
comportament
transporter
circulacao
legislacao
hora_aula
modulo
responsa
v eiculo
condutor
atualizacao
f ormacao
candidato
processo
cf c
instrutor
entidade
instituicoes
curso
orgao_entida
resolucao
categori
habilitacao
ano
minimo
ensino
aula
pratica
aluno
cada
f ormer
conf orme
acidente
outro
conteudo
dev em
transito
ser
pode
ativ idade
quando
tem
est
pesso
meio
dif erente
partir
escola
crianca
podem

77
51
65
47
45
88
79
0
234
193
50
49
77
65
85
67
61
50
197
0
78
0
56
71
59
49
66
51
66
59
63
45
66
55
74
55
362
183
92
101
68
80
60
74
67
60
48
55
134
49

par_4
par_4
par_4
par_4
par_2
par_1
par_2
par_3
par_4
par_4
par_4
par_2
par_2
par_3
par_3
par_4

Attention : classif ication ef f ectuée seulement sur 50 f ormes

Individus les plus représentatifs par classe
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

crianca
podem
voce
exemplo
sao

veiculo
circulacao veiculo
conducao meio_ambiente
sinalizacaosinalizacao
parader conducao
emergencia

4

©

22

30
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Classe 6

tem
transito
pesso
diferente
espaco_publico

cfc
curso
entidade entidade curso
curso
qualificacao
entidade
exigencia
atualizacaoatualizacao
formacao
vigente
reciclagem

17

Classe 5

20

19

24

25
Page 9

transito
tem
atitude
pesso
cultura

18

12

transito
transito
tem
tem
espaco_publico
atitude
cultura

categoria
cnh
habilitacao
habilitacaoprazo
prazo
dirig
acc
categoria
expedida

minimo
final
edicao
prova

16

2

29

10
Abscisse :

3

Numéro de l'individu

15
-

Ordonnée :

Khi2 de l'individu.

Classe n° 2 19,17%
134 unités textuelles (u.c.e.)
241 mots distincts analysés

2

Classe n° 4 23,32%
163 unités textuelles (u.c.e.)
316 mots distincts analysés

4

Classe n° 3 17,88%
125 unités textuelles (u.c.e.)
257 mots distincts analysés

3

Classe n° 5 16,02%
112 unités textuelles (u.c.e.)
223 mots distincts analysés

5

Classe n° 6 7,01%
49 unités textuelles (u.c.e.)
181 mots distincts analysés

6

Classe n° 1 16,60%
116 unités textuelles (u.c.e.)
258 mots distincts analysés

1

Corpus alceste - Taille 203 Ko
Total unités textuelles
779
Total unités classées
699
Nombre de mots analysés
1199
Nombre total de mots
21485

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dendrogramme de la première classification descendante hiérarchique
Corpus alceste, 203 Ko, dendrogramme édité le 19 Décembre 2018 à 10h40, issu d'une classification double
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Classe n° 2 19,17%
134 unités textuelles (u.c.e.)
241 M ots distincts analysés

2

Classe n° 4 23,32%
163 unités textuelles (u.c.e.)
316 M ots distincts analysés

4

Classe n° 3 17,88%
125 unités textuelles (u.c.e.)
257 M ots distincts analysés

3

Classe n° 5 16,02%
112 unités textuelles (u.c.e.)
223 M ots distincts analysés

5

Classe n° 6 7,01%
49 unités textuelles (u.c.e.)
181 M ots distincts analysés

6

Classe n° 1 16,60%
116 unités textuelles (u.c.e.)
258 M ots distincts analysés

1

Corpus alceste - Taille 203 Ko
Total unités textuelles
779
Total unités classées
699
Nombre de mots analysés
1199
Nombre total de mots
21485
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40%
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80%
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100%

Dendrogramme de la deuxième classification descendante hiérarchique
Corpus alceste, 203 Ko, dendrogramme édité le 19 Décembre 2018 à 10h40, issu d'une classification double
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