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Hoje de madrugada eu fiquei em choque com a foto

do cruzamento da Faria Lima com JK, aqui em SP. Uma

cena estarrecedora, de motoristas fechando um

cruzamento (por falta de luz nos semáforos), em que até

a ciclovia ficou intransitável, porque não, ninguém

respeitou.

Enquanto todos riam, outros diziam que esta é uma

ótima razão para não viver aqui. Eu só conseguia ver o

desastre humano e educativo que está atrás dos

volantes desta metrópole. Não há gestor que dê jeito

nisso.

Hoje, ao caminhar para o supermercado, me veio

esta carta.



Caros motoristas de SP (quiçá do Brasil)
Venho por meio desta pedir que você deixe o seu carro na garagem de vez em

quando. Por favor, ande por sua cidade. Veja o estado de conservação das calçadas do seu
bairro, das praças, onde dá para plantar uma árvore e ter mais sombra e conforto.

Ao andar a pé, veja como os motoristas furam sinais amarelos (e vermelhos
também) prejudicando a travessia de pedestres. Como “esquecem” da seta — e fica difícil
o pobre pedestre saber se tem segurança para atravessar a rua.

Veja o desrespeito — com a faixa de pedestres, com as poucas ciclovias. Perceba
como nos falta sombra — que ajuda tanto a caminhar sob o sol. Veja que você, sem carro,
não existe, não merece reconhecimento nem respeito.

Sinta a agressividade do motorista genérico — que num sábado sobe na calçada,
quase atropela o pedestre a caminho do supermercado, não consegue esperar pelo
próximo sinal verde.

Vá para uma grande avenida e perceba que o tempo do sinal de pedestres é
pensado para não deixar os motoristas impacientes. A preferência, diz o Código Brasileiro
de Trânsito, é sempre do pedestre, mas os gestores do trânsito de SP dão prioridade a
quem está no carro.



Eu sei, motorista querido, que é difícil perceber o privilégio — e veja, nem estou
aqui pedindo para você abrir mão dele. Só perceba que esta cidade sempre foi construída
em torno da sua “necessidade”.

Peço que você desfrute da sua cidade sem a sua armadura de ferro, vidro e motor.
Ela é bonita? É boa de caminhar (ou pedalar)? O que existe perto da sua casa?

Você consegue ver as pessoas? Quem são? Perceba que estas pessoas
compartilham da mesma cidade com você. O que você tem de igual? De diferente?

Repita o experimento. Se não der todo dia, tente uma vez por semana.
Eu imagino que se muitos de nós percebermos que a cidade é habitada por

pessoas, que todas têm o mesmo direito de viver e existir, que são iguais e merecem
respeito, talvez a coexistência fique mais fácil.

Não importa o cinza. Não importa o trânsito. Importa mesmo é cada um descobrir
que o outro também tem todo direito de existir e estar na rua. Com ou sem carro — a pé,
de bicicleta, de moto e em todos os outros modais.

Lúcia Freitas, blogueira e jornalista. O que você lê o que descobri ser verdade.
Disponível em: <https://medium.com/@lufreitas/carta-aberta-aos-motoristas-de-sp-e982f3242b5> 

https://medium.com/@lufreitas/carta-aberta-aos-motoristas-de-sp-e982f3242b5


QUESTÃO 01
A carta aberta apresenta características próprias do gênero carta.

A. Quem é o remetente da carta lida?
Resposta completa:

A remetente é a blogueira e jornalista Lúcia Freitas.

B. Qual são os destinatários?
Resposta completa:

Os destinatários são os motoristas da cidade de São Paulo e talvez do Brasil.

C. Que outra característica das cartas, sobretudo das cartas formais, está presente logo no
início do texto?

Resposta completa:
O uso da expressão “venho por meio desta”.



QUESTÃO 02
A carta aberta é um gênero que pode ser escrito por uma pessoa, por um grupo de pessoas
ou por uma entidade. Ela geralmente aborda um problema coletivo e pode ser utilizada
como forma de protesto, de alerta ou ainda como meio de conscientização do(s)
interlocutor(es).

A. Qual é o objetivo da carta lida?
Resposta completa:

Seu objetivo é conscientizar motoristas sobre a importância da obediência às normas
de trânsito e do respeito aos outros na cidade.

B. O que levou a autora a escrever a carta?
Resposta completa:

O que levou a escrever a carta foi uma cena em um cruzamento na cidade de São
Paulo, em que todas as vias ficaram completamente paradas, cheias de carros, porque os
semáforos não funcionaram e nenhum motorista parou e respeitou o direito de o outro
passar.



QUESTÃO 03
A carta foi divulgada em um blog na internet. Levante hipóteses: em quais meios a carta
aberta pode ser divulgada.
Resposta completa:

Essa carta poderia ser publicada em jornais, revistas, sites e redes sociais.



QUESTÃO 04
Em cartas abertas, é comum haver um título em que se menciona o assunto ou os
interlocutores envolvidos na situação de comunicações em que elas circulam.
A. Na carta aberta lida, o que o título menciona?
Resposta completa:

O título menciona os interlocutores.

B. Caso se optasse por um título que indicasse o assunto, qual poderia ser?
Resposta completa (sugestão):

Apelo aos motoristas da cidade de São Paulo

C. Não há data nessa carta. Tendo em vista que ela foi publicada em uma página da
internet, levante hipótese: por que isso acontece?

Resposta completa:
Além de haver a data na página da internet, esse texto fica publicado por mais

tempo do que uma data específica.



QUESTÃO 05
Apesar de o título indicar que a carta é direcionada a um grupo de pessoas, a autora trata o
destinatário no singular.

A. Identifique no texto os pronomes e verbos que se referem ao destinatário da carta?
Resposta completa:

Há vários trechos, entre eles, “pedir que você deixe o seu carro na garagem”, “veja o
estado de conservação das calçadas do seu bairro”.

B. Discuta com os colegas e o professor: qual efeito é criado pela utilização do singular no
tratamento do destinatário?

Resposta completa:
Tratar o interlocutor no singular torna a argumentação mais forte, pois parece que a

carta é direcionada a cada pessoa que a lê, fazendo todos se sentirem pessoalmente
trocados por ela.



QUESTÃO 06
Ao longo da carta, o autor questiona certo comportamento dos motoristas.

A. Qual é esse comportamento?
Resposta completa:

Trata-se do comportamento de dirigir na cidade, como se os outros cidadãos,
principalmente pedestres e ciclistas, não existissem.

B. Qual atitude a autora recomenda ao destinatário para perceber seu comportamento?
Resposta completa:

A autora recomenda andar pela cidade, prestando atenção ao comportamento dos
motoristas ao estado geral da cidade e de seus locais públicos, a lógica do trânsito, que
atende mais aos interesses dos motoristas do que aos dos pedestres.



QUESTÃO 07
Para construir sua argumentação, a autora descreve o que aconteceria se o motorista
deixasse seu carro em casa e saísse pela cidade como pedestre.

A. Cite alguns dos episódios descritos.
Resposta completa:

O fato de motoristas atravessarem as ruas com sinal fechado, o fato de eles não
respeitarem a faixa de pedestres, o curto tempo de sinal dos pedestres, o calor pela falta
de árvores nas cidades, a dificuldade de caminhar pelas más condições das calçadas.

B. Qual é o efeito da descrição para argumentação da carta?
Resposta completa:

A descrição demonstra os comportamentos contrários ao Código de Trânsito e tecem
uma fotografia das cenas na cidade.



QUESTÃO 08
A carta aberta é um gênero argumentativo e, como tal, deve apresentar diferentes tipos de
argumento. Selecione abaixo e copie em seu caderno os tipos de argumento utilizados pela
autora, dando um exemplo para cada.
• Argumento de autoridade

“A preferência, diz o Código de Trânsito, é sempre do pedestre...”
• Dados numéricos e estatísticos

Não há.
• Experiências e relatos pessoais

Não há.
• Causa e consequência

“Eu imagino que se muitos de nós percebermos que a cidade é habitada por pessoas,
que todas têm o mesmo direito de viver e existir, que são iguais e merecem respeito,
talvez a coexistência fique mais fácil.”

• Exemplificação e ilustração
“Sinta a agressividade do motorista genérico — que num sábado sobe na calçada,
quase atropela o pedestre a caminho do supermercado...!



QUESTÃO 09
A carta aberta é um gênero que tem uma estrutura relativamente livre. Geralmente, ela se
inicia por uma introdução, que situa o problema a ser tratado na carta: em seguida, há o
desenvolvimento, isto é, a análise do problema e apresentação dos argumentos; e, por
último, uma conclusão, em que é possível se pedir uma solução para o problema ou
apresentar uma proposta.

A. Que parágrafos da carta correspondem a cada uma dessas três partes?
Resposta completa:

A introdução está representada pelo 1º parágrafo, o desenvolvimento compreende do
2º ao 9º parágrafos e a conclusão compreende os 10º e 11º parágrafos.

B. Na conclusão, a autora apresenta uma proposta ou solicita uma mudança aos
destinatários?

Resposta completa:
A proposta apresentada é perceber que a cidade é habitada por pessoas e todas têm o

direito de existir.



QUESTÃO 10
O texto apresenta vários verbos empregados no modo imperativo.

A. Identifique pelo menos três formas verbais que estejam nesse modo?
Resposta completa:

As formas verbais no imperativo são ande, veja, sinta.

B. Qual é o efeito de sentido do uso desse modo verbal na carta?
Resposta completa:

O uso desse modo dá o sentido de aconselhamento e instrução, como se a autora
orientasse alguém inexperiente.

C. Ao final da descrição, a autora utiliza a expressão “Repita o experimento”. De que
gêneros o texto se aproxima ao usar os verbos no imperativo e essa expressão?

Resposta completa:
Esse texto se aproxima de gêneros instrucionais, como receitas e manuais de

instrução.



QUESTÃO 11
Observe a linguagem empregada na carta em estudo.
A. Em que pessoa está escrita a carta: na 1ª ou na 3ª? Justifique sua resposta com

elementos do texto.
Resposta completa:

O texto está escrito em 1ª pessoa, o que se confirma por expressões, como “venho”,
“eu sei”, “eu imagino’.
B. Que efeito de sentido tem o emprego dessa pessoa verbal na carta?
Resposta completa:

Essa pessoa dá a ideia de proximidade e envolvimento entre autora e o leitor.
C. Em que tempo estão, predominantemente, as formas verbais do modo indicativo?
Resposta completa:

As formas verbais encontram-se basicamente no presente.
D. Em qual variedade linguística a carta foi escrita?
Resposta completa:

O texto está escrito em norma padrão.



QUESTÃO 12
Reúna-se com seus colegas e, juntos, concluam. Quais são as principais características da
carta aberta?
➢ Tem como finalidade denunciar um problema social ou cultural, ou mobilizar pessoas em

busca de sua solução;
➢ O locutor são pessoas ou organizações;
➢ O destinatário são autoridades e a população em geral;
➢ O veículo ou suporte são jornais, revistas, rádios e tevê, folhetos distribuídos à

população;
➢ O tema são problemas de natureza social, cultural, etc.;
➢ Sua estrutura é composta de introdução, que situa o assunto; desenvolvimento em que

há a denúncia e análise do problema; conclusão, em que se faz uma solicitação e
assinatura de pessoas ou de entidades;

➢ Pode apresentar títulos;
➢ A linguagem segue a norma padrão;
➢ Pode ser escrita em 1ª ou 3ª pessoa do singular;
➢ Os verbos ficam no presente do indicativo e até mesmo no imperativo.


