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RESUMO 

 

O trânsito que, ao longo da história, faz parte da vida do ser humano, tem produzido, na 
contemporaneidade, múltiplas conseqüências negativas, em especial, a violência. O fenômeno 
da violência no trânsito é considerado uma questão de saúde pública diante do número 
absurdo de acidentes que ocorrem cotidianamente e os gastos públicos que acarretam. Estudos 
têm constatado que tais acidentes, em geral, são provocados pelo homem que, na condição de 
usuário das vias, coloca à frente das normas de segurança no trânsito, toda a carga emocional 
decorrente do estresse e das frustrações cotidianas, própria dos dias atuais, acrescidos de seus 
anseios pessoais de conquista, liberdade e status, usando de forma irresponsável seus 
veículos. Nesse cenário, assemelhado a uma guerra urbana, a pesquisa propõe que não basta 
sinalizar as vias públicas ou endurecer a legislação, todavia precisa-se educar para o trânsito, 
visando transformar comportamentos, pelo desenvolvimento e potencialização de valores e 
atitudes, construindo um trânsito mais humano e cidadão. O trabalho, calcado em pesquisa 
bibliográfica exploratória e documental, bem como, através de entrevistas semi-estruturadas 
realizadas junto a autoridades da área de trânsito no Estado do Rio Grande do Norte, busca, 
ainda, apresentar o papel relevante da Polícia Militar na apresentação de propostas e medidas 
preventivas, no que tange à minimização dos índices de violência, assumindo uma postura 
voltada à responsabilidade social. Como proposição mais relevante, defende a implementação 
de projeto voltado à educação de trânsito, tendo como público-alvo crianças e adolescentes, 
no escopo de fomentar a cidadania, construindo pedestres, condutores e passageiros mais 
conscientes.  

 
 

 
Palavras-chave: Violência no Trânsito. Educação. Trânsito. Cidadania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

The traffic that, throughout history, is part of human life has produced multiple negative 
consequences, in particular the violence. The phenomenon of violence in traffic is considered 
a public health issue facing the absurd number of accidents that occur every day and the 
expenses that leads to that fact. Studies have found that such accidents are usually caused by 
men that, as users of the tracks, put ahead of safety in traffic, all due to emotional stress and 
frustrations of daily life, characteristics of present days, plus his personal desires of conquest, 
freedom and status, using their vehicles in an irresponsible manner. In this scenario, very 
similar to an urban war, the research suggests that it is not enough to put signals in the public 
roads or implement the legislation, but people must be educated to traffic, to transform 
behaviors by the development and enhancement of values and attitudes, building a more 
human and citizen traffic. The work, based on bibliographical research and documentary 
exploration, as well as through semi-structured interviews conducted with officials in the area 
of transit of the State of Rio Grande do Norte, also aims to present the role of the Military 
Police in the presentation of proposals and preventive measures to minimize the levels of 
violence, assuming a posture focused on social responsibility. As more relevant proposition, it 
defends the implementation of a project focused on traffic education, with the target audience 
of children and adolescents, aiming to promote citizenship and to make pedestrians, drivers 
and passengers more aware about it. 

 

 

Keywords: Violence in Traffic. Education. Traffic. Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade brasileira contemporânea um dos principais fatores que 

contribui para a manifestação de atos violentos é o desrespeito, o que pode indicar elevados 

índices do individualismo notório na época a qual estamos vivendo, e decorrente da carência 

de processos que fomentem um espírito coletivo e de respeito à alteridade, como, por 

exemplo, a educação. 

A violência urbana aparece como todo comportamento de agressão ou de 

violação de um complexo de regras, valores, preceitos, maneiras de pensar, agir e sentir, 

aspectos culturais, entre outros, que são embutidos desde a socialização primária e encontram-

se contextualizados na inquietação de determinada situação social. A manifestação dessa 

violência permite compreender a dinâmica das relações sociais enquadradas num tecido social 

conflituoso, o qual influi em diversos aspectos da vida humana (psíquico, físico, laboral, 

sexual, emocional, etc.). Neste sentido, entendemos não existir formas isoladas de 

comportamentos estranhos, ilegítimos e transgressores na dita sociedade civil, nem tampouco 

a ações de natureza instantânea que afeta o todo social. Essa forma de violência é provocada, 

via de regra, em conseqüência das condições de vida e das relações interpessoais no espaço 

urbano e se manifesta nos altos índices de criminalidade.  

Atualmente, a violência urbana é a maior expressão das formas de violência, 

manifesta especialmente nas questões relativas ao trânsito que, conforme Da Matta (2010), 

afirma, a questão do comportamento no trânsito tem muitas facetas cabendo frisar a imensa 

dificuldade de obedecer às leis, de seguir normas mais banais destinadas ao gerenciamento do 

movimento de veículos e indivíduos nas vias públicas.  Cabe ressaltar ainda a disputa pelo 

espaço que reflete numa disputa pelo poder, onde cada um elege suas necessidades como mais 

importantes e farão de um todo para alcançá-las, não importando atitudes e/ou condutas 

utilizadas para atingir seus objetivos. Desta forma, a necessidade individual tem supremacia 

sobre a coletividade. Percebe-se, portanto, que o fenômeno reveste-se de uma característica de 

ordem cultural, logo, necessitando de ações essencialmente educativas, que impliquem em 

uma mudança de comportamento. 

A cada dia que passa a situação se agrava, demandando a adoção de medidas 

urgentes, com ênfase naquelas de caráter preventivo. Neste contexto, as ações voltadas à 

educação para o trânsito têm sido reconhecidas como fundamentais, partindo-se do pressuposto 



     

 

que o problema, dentre outras variáveis, envolve a necessidade de uma mudança 

comportamental por parte dos condutores, dos passageiros e dos transeuntes.  

O Código Nacional de Trânsito, em seu capítulo VI, faz referência a 

Educação para o Trânsito, onde aborda o assunto priorizando o trabalho nas escolas como 

elemento de prevenção. Logo, verifica-se que a própria legislação pátria evidencia que a 

educação para o trânsito voltada para crianças e adolescentes é de suma importância para a 

formação de uma postura mais responsável e cidadã por parte dos usuários das vias urbanas e 

rodovias, considerando que nessas fases da vida humana, verificam-se com maior intensidade 

processos de apreensão e sedimentação de conhecimentos e atitudes, o que contribui para a 

formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis nas questões de trânsito.  

Diante de tais circunstâncias, a Polícia Militar, enquanto instituição 

constitucionalmente responsável pela execução do policiamento ostensivo, incluindo-se no rol 

de suas atividades o policiamento de trânsito, constitui-se um ator social importante dentro 

desse processo de educação e de prevenção à violência no trânsito. Além disso, entende-se 

que a política de responsabilidade social que deve permear as instituições públicas, no cerne 

dos contextos democráticos e de plena cidadania, busca, dentre outros propósitos, oportunizar 

as crianças e adolescentes, mormente, em situação de risco, novas escolhas e perspectivas de 

vida. Esta é, portanto, a essência que norteia a proposta deste projeto.  

Assim, mais do que meramente transmitir regras e ensinamentos sobre a 

condução de veículos, sinalização de trânsito e comportamento nas ruas para crianças e 

adolescentes, a proposta consiste em formar e desenvolver seu senso de cidadania, resgatar e 

renovar sua capacidade de sonhar com novas perspectivas de vida, transmitindo-lhes valores e 

princípios que fomentem uma nova postura diante da vida, da sociedade e da nação. Além 

disso, respeitando as considerações iniciais deste trabalho, pretende-se incentivar uma 

mudança cultural com relação às questões afetas ao trânsito.  

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar como a Polícia 

Militar do Estado do Rio Grande do Norte pode contribuir com a prevenção da criminalidade 

e violência no trânsito, a qual, no Brasil, tem provocado inúmeras preocupações, em especial, 

com relação à falta de segurança e à violência da qual se reveste, considerando o quantitativo 

de acidentes que ocorrem anualmente nas vias urbanas e rodovias, trazendo a reboque elevado 

número de vítimas fatais e feridos.  Foram estabelecidos alguns objetivos específicos a serem 

alcançados, dentre os quais:  



     

 

1) Ressaltar a importância das atividades voltadas ao desenvolvimento integral da criança 

e adolescente, as quais estimulam a prática de atitudes sociais e o reconhecimento de 

valores; e 

2) Esclarecer ensinamentos relacionados à educação no trânsito a fim de que essas 

crianças e adolescentes se tornem pedestres, passageiros e condutores conscientes, 

bem como agentes multiplicadores. 

Partimos da hipótese de que um trabalho de educação para o trânsito voltado 

para crianças e adolescentes proporcionará o desenvolvimento de atitudes sociais e valores 

relevantes ao exercício pleno da cidadania além de torná-los pedestres, passageiros e 

condutores conscientes, de forma a minimizar os índices de violência e criminalidade no 

trânsito. 

Visando verificar a veracidade de nossa hipótese, utilizamos como conduta 

metodológica a pesquisa bibliográfica exploratória, pesquisa documental, complementada 

com aplicação de entrevistas semi-estruturadas (APÊNDICE A) realizadas junto às 

autoridades de trânsito no nosso Estado, quais sejam: Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Comando de Polícia Rodoviária Estadual 

(CPRE) e Secretaria Municipal de Mobilidade da cidade do Natal (SEMOB). 

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos, sendo que, o primeiro 

capítulo trata acerca da violência enquanto problema social na realidade brasileira apontando 

a evolução desse problema até chegar às questões afetas ao trânsito, ressaltando o fato dos 

acidentes de trânsito serem considerados atualmente uma questão de saúde pública. 

O segundo capítulo faz referência à aliança entre a Polícia Militar e a 

educação de trânsito no sentido daquela realizar também um trabalho educativo e preventivo 

no intuito de minimizar os índices de violência e criminalidade, destacando a relevância da 

educação de trânsito na formação de condutores do futuro, inclusive apresentando a análise 

dos resultados das entrevistas realizadas na pesquisa. 

O terceiro capítulo trata sobre a responsabilidade social e o exercício pleno 

da cidadania, enfatizando a importância de desenvolver atitudes e valores éticos visando uma 

melhor qualidade de vida em sociedade. Referenciando ainda, a importância da Polícia Militar 

abraçar essa causa e dessa forma trabalhar preventivamente a segurança pública. 

O quarto capítulo apresenta o Projeto BIBITE – TRANSITANDO NA 

ESCOLA enfatizando a necessidade de um projeto social voltado para educação de trânsito 

realizado com crianças e adolescentes no sentido de conscientizá-los ao exercício da 



     

 

cidadania, incentivando a prática de atitudes e valores éticos visando formar pedestres, 

passageiros e condutores mais conscientes e responsáveis. 

As considerações finais referem-se aos comentários acerca da análise do que 

foi exposto, bem como dos dados coletados que embasaram o presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

2 VIOLÊNCIA: UM PROBLEMA SOCIAL NA REALIDADE BRASILEI RA 

 

 

Neste capítulo situa-se a violência enquanto problema social, fazendo 

considerações acerca da violência urbana até chegar às questões relativas ao trânsito, bem 

como ressaltando o fato dos acidentes de trânsito serem não só manifestação de violência, mas 

também uma questão de saúde pública. 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA  

 

 

Atualmente, a percepção sobre atos violentos reside sobre o acréscimo em 

sua incidência. Todavia, essas ocorrências chegam ao conhecimento da população, através da 

imprensa, causando a impressão de que está se alastrando, e provocando nas pessoas a 

sensação de medo. Contudo, deve-se questionar o aumento concreto dos atos violentos em 

contraposição de sua visibilidade em face da ação da mídia. 

Seria necessariamente todo ato de violência um ato de força? Seria sempre 

visível, notório ou poderia ser silencioso, imerso em contextos não tão evidentes? 

Essa temática, na atualidade, se tornou um assunto bastante complexo, até 

pela força que o vocábulo possui, uma vez que seu poder emocional pode causar muita 

confusão. Já dizia Willians (2007, s.p) sobre violência: “Trata-se, portanto, de uma palavra 

que necessita de definição específica inicial, se não quisermos cometer uma violência contra 

ela, ou seja, arrancá-la do seu significado que remonta a fins do século 16.” 

Antes de estudar a violência, precisa-se primeiro, ampliar a noção sobre o 

fenômeno. Questionar o maniqueísmo ligado ao vocábulo, de que quem a pratica é mal e 

quem a sofre é do bem. Observar acima de tudo que na realidade contemporânea a violência 

está banalizada, chegando a ser considerada em determinadas ocasiões, situações comuns do 

cotidiano e que se não acontece com a própria pessoa, não existe a possibilidade de estar 

ocorrendo uma forma de violência. Os abusos e omissões praticadas corriqueiramente não são 

considerados manifestações da violência, para uma grande parte da população.  

Apesar de tais situações mostrarem-se freqüentes, parece que não ocorrem 

ações mais efetivas e de ordem coletiva para mudá-las, porque simplesmente não ocorrem 

com este ou aquele indivíduo, os quais imaginam nada poderem fazer, porque entendem que 



     

 

quem deveria resolver o problema, está com uma mesa farta, protegido e abrigado. Em outras 

palavras, no mundo contemporâneo, o ato violento se insinua, freqüentemente, como um ato 

natural, cujo âmago passa despercebido, e quando observado, é porque exigiu do homem um 

esforço para subjugar o seu aspecto de ato rotineiro, natural e como que inscrito na ordem das 

coisas. 

De origem latina, o substantivo violência vem do vocábulo vis que significa 

força e se refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro. 

Objetivamente, o sentido do termo parece neutro, mas quem analisa os episódios violentos 

descobre que eles se referem em diversas ocasiões a conflitos de autoridade, a lutas pelo 

poder e a vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. 

A primeira compreensão sobre a palavra remete àquilo que é contrário à 

noção de direito e à justiça; lembra à brutalidade, abusos, medo e perda de liberdade. Todas 

essas noções se deságuam naquela que seria a “violência por excelência”: a criminalidade. No 

entanto, há inúmeras outras situações no dia a dia que, apesar de passarem ao largo do crime e 

sequer envolverem o uso de força física, representam gravíssimas manifestações de privação 

de direitos por conta de preconceito e discriminação. São situações de violência difusa, muitas 

vezes oculta e quase invisível, e que sempre se traduzem na violação daquilo que é 

considerado um Bem pela sociedade. 

As manifestações de violência são lícitas ou ilícitas, toleradas ou 

condenadas, sejam elas consideradas conforme referencial de normas sociais, mantidas por 

usos e costumes naturalizados ou por aparatos legais da sociedade, que se contrapondo a tudo 

que é ético, posto que ao se revelar, demonstra a privação de direito, não se restringe 

unicamente ao direito à segurança. Mutante e múltipla, a violência é um fenômeno social, o 

que favorece a sua observação pela perspectiva de diferentes disciplinas e com interesses 

distintos. 

A etiologia e pluricausalidade são consideradas pelos que estudam e 

discutem o fenômeno da violência, como grande problema a ser enfrentado, uma vez que, por 

ser um fenômeno eminentemente social, considera-se que tenha seu nascedouro com o 

surgimento da sociedade. Todos os mitos originários conhecidos da humanidade, em alguma 

medida, fazem referências a lutas fratricidas como elemento constitutivo das organizações. 

No entanto, se for considerado medíocre afirmar que esse fenômeno tem 

suas origens nos fundamentos das relações sociais, é bem complicado apontar suas causas e 

produzir juízo de valor sobre seu sentido. É mais que isso, para a violência, o montante das 

verdades individuais não reproduz o que se é considerado a verdade social e histórica, e os 



     

 

mitos e as crenças que existem a seu respeito costumam distorcer a realidade das coisas. Esse 

entendimento retira de sua definição qualquer sentido positivista e lhe confere o status de 

fenômeno complexo. 

Por ter um caráter social, a violência não pode ser analisada de maneira 

individualizada ou isolada, separada do todo. Ela está inserida no corpo da vida, faz parte 

dela, estando presente em cada elemento, em cada partícula do universo.  

Há quem considere a violência como uma patologia do corpo individual, 

que, como uma metástase contamina todo o corpo social e que contribui para equilíbrio e 

desequilíbrio da sociedade. Para evoluir e construir novos caminhos é que o corpo social é 

acometido pela doença, e a sociedade, como um todo, é atingida pela moléstia da violência. 

Tudo aquilo que consideramos ter seu nascedouro através da violência é simplesmente 

resultado da cultura de um povo, de sua genética, da disparidade necessária para a 

conservação do equilíbrio do corpo societário. 

 

 

2.2 VIOLÊNCIA URBANA ENQUANTO CONSEQUÊNCIA DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Para examinar o fenômeno da violência, precisa-se definir o tipo e suas 

diversas dimensões, entre as quais se destacam a violência militar, violência cultural, 

violência étnica, dentre outras. Quando o fato é analisado pela perspectiva do comportamento 

transgressor e agressivo do ser humano, ocorrido em função do convívio urbano, vê-se a 

expressão da violência urbana, que é determinada por valores culturais, sociais, econômicos, 

políticos e morais de uma sociedade, tendo ainda a facilidade de incorporar formas de 

violência da mesma natureza, já vistas em países de maior influência na esfera internacional.  

Assim, vê-se que a violência urbana é organizada de maneira coletiva e 

possui como objetivo final atingir o todo social, tais como: pessoas, bens ou serviços, em 

qualquer espaço, seja ele público ou privado, vistos, não apenas como territórios 

desqualificados ou prejudicados seja no seu modo de desorganização, seja nos desajustes 

relacionais entre atores sociais, transitoriamente caracterizados por uma organização 

estrutural e relacional. Essa forma de ato violento é a explicação complexa das ações sociais 

conhecidas como naturais e concisas, pelo modo como resvalam salientemente entre grupos 

sociais. Pessoas de qualquer faixa etária são ao mesmo tempo e lugar a vértice mais frágil na 



     

 

tríade sociedade civil, vítima e agressor, quando alcançados por outros, sejam eles de natureza 

contrária ou não. Em outras palavras pode-se dizer que a violência urbana cobre uma 

diversidade de comportamentos sociais e interpessoais, podendo ser praticada por grupos de 

índoles etárias variáveis.  

Nesse sentido, associar essa manifestação de violência apenas a atos 

delinqüentes ou marginalizados cometidos por jovens é considerar tal fenômeno, unicamente 

sob uma perspectiva unidimensional e torná-lo mais leve e solto, com menor potencial de 

progressão, no que toca as suas causas e correlações.  

A urbanização da sociedade brasileira promoveu alguns fenômenos no 

comportamento dos atores sociais. Dentre eles, percebe-se que, a partir da década de 1970, 

grande parte da população rural veio para cidade, atraída pelas ofertas que o meio urbano 

sugeria pelo desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial, buscando melhores 

condições de vida, na expectativa de oportunidades de emprego, resultando num crescimento 

desordenado das áreas urbanizadas, em especial, nos centros mais desenvolvidos. Porém, esse 

processo gerou duas conseqüências à sociedade: a primeira delas foi provocar no indivíduo a 

sensação de maior liberdade, onde cada um, no “espaço da rua” passa a ser “mais um” sem as 

amarras sociais que uma sociedade com menor contingente populacional, mais tradicional, 

possui, nos mantendo sob “vigilância”.  

Todavia, é exatamente nesse ponto que se manifesta a segunda 

conseqüência. Essa liberdade experimentada pelo indivíduo leva-o a certo sentido de 

insegurança pela perda de referências fundamentais à preservação da identidade dos sujeitos. 

Em outras palavras, a urbanização levou as pessoas, de certa forma, a perderem suas 

referências. As noções de ética e moral mudaram. As pessoas cada vez mais querem marcar 

seu espaço, o qual é reconhecido através do poder. E para alcançá-lo tudo é permitido. Hoje a 

idéia do coletivo sofre restrições pelo excesso de individualismo, o que promove desrespeito 

às pessoas e às normas, afetando o comportamento, as relações sociais e, por conseguinte as 

questões no trânsito, onde ocorrem os conflitos referentes às relações de poder, prevalecendo 

o ter em detrimento do ser, gerando, muitas vezes, atos violentos reflexos do comportamento 

humano. 

O fenômeno da violência urbana expõe um aspecto negativo da relação 

Estado e Sociedade Civil, pois o primeiro se apresenta como sufocador, asfixiando o todo 

social, uma vez que a população precisa de políticas públicas, implantadas socialmente. 

Contrapondo a tal necessidade, vê-se o Estado com poder de retaliação, talvez por se 

organizar em torno de seu poder e também por estar inserido no contexto social, de acordo 



     

 

com suas características políticas, baseadas na confiança natural e convencional de sua 

legenda, encontrando no ato violento a explicação de que o social por si só se explica. 

Para compreender melhor essa forma de violência é preciso acompanhar a 

evolução da sociedade. Ou seja, na sociedade contemporânea, independe do livre arbítrio, 

uma vez que está inserida no contexto do convívio social e possui conseqüências advindas das 

forças coercitivas da coletividade.  

 

 

É algo mensurável e que difere da vontade humana individual, a qual encontra as 
estruturas sociais prontas, não é decisão do homem incorporar ou participar destas 
formas de convívio, elas existem independente da vontade de cada um e 
obrigatoriamente somos integrados a elas.(GIDDENS, 1976, s.p). 

 

 

O bordão “compro, logo existo” está inserido no mais íntimo do 

consumismo da sociedade atual. E o que fazer para controlar este consumismo desenfreado 

que movimenta a economia e contribui para o aumento dos altos índices de criminalidade? 

Esse é um desafio. 

Uma análise mais ampla dos sentidos do termo violência, principalmente no 

mundo contemporâneo, vê-se que o sistema capitalista destituído de freios éticos mais 

consistentes, tem contribuído para a intensificação do fenômeno. Muito se adquire e se 

armazena com a violência. Esse fenômeno forma uma contradição pertinente desse sistema e 

tende a se explicitar mais, com a mesma celeridade e agressão com que o capitalismo se 

estabelece e vem se estabelecendo ao longo dos anos até os dias atuais. 

O tempo mudou a forma interpessoal de relacionamento, dado aos avanços 

tecnológicos, os relacionamentos foram afetados pela ética capitalista que se torna mais 

agressiva, passando a funcionar movidos pelos interesses, decorrendo numa perda na 

durabilidade e na sublimidade das motivações que conduziam as relações entre as pessoas. É 

o surgimento de uma nova era, um mundo novo, cheio de novos costumes, onde, houve 

mudanças com o passar do tempo em instituições como família e escola. Afinal, estas 

sofreram mutações visando adequar-se às transformações sociais, seguindo seu fluxo, 

assumindo novas identidades e/ou papéis. 

O aumento do número de mortes por violência no país apresenta, em sua 

composição, um processo perverso de intensificação das relações sociais, atingindo 



     

 

implacavelmente as classes menos favorecidas o que para alguns estudiosos indica a 

manutenção das disparidades sociais, falta de perspectivas para os membros destes estamentos 

sociais. 

Embora o controle da criminalidade, ou ainda, a segurança pública, seja um 

dever do Estado, o Texto Constitucional Brasileiro de 1988 promove a idéia do 

compartilhamento de ações entre o setor público e a sociedade civil de forma geral ao atestar 

que ações desta alçada é também “responsabilidade de todos”. Entretanto a ausência de 

disponibilidade ou desconhecimento acerca dos instrumentos legais de cidadania induz o 

cidadão a ditar suas próprias leis e agir segundo a sua desesperança, desconfiança e descrédito 

quanto à ação das classes políticas. 

No contexto do cenário que acabamos de apresentar a violência decorrente 

do trânsito de veículos e pessoas, em especial, nas vias urbanas tem contribuído para acrescer 

os trágicos índices de vidas perdidas e/ou nefastamente transformadas. Entendemos que o 

desarranjo provocado pelas mudanças paradigmáticas na sociedade contemporânea alcança a 

seara do trânsito como discorremos a seguir. 

 

 

2.3 VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO: RESULTADO DA EVOLUÇÃO DOS TRANSPORTES? 

 

 

Conforme a Política Nacional de Trânsito (2004) o direito de todos os 

cidadãos de ir, vir e permanecer, de ocupar o espaço público e de conviver socialmente nesse 

espaço, são princípios fundamentais para compreender a dimensão do significado expresso na 

palavra trânsito. Tal abordagem, ampliando a visão sobre o trânsito, considera-o como um 

processo histórico-social que envolve, principalmente, as relações estabelecidas entre as 

pessoas e o espaço, assim como as relações das pessoas entre si. 

Tal direito, além de ser constitucional, é inalienável a qualquer cidadão que 

vive em um Estado de Direito Democrático e sempre fez parte do homem, garantindo ao 

mesmo a liberdade de se deslocar de um lugar a outro, em busca de comidas ou para satisfazer 

algumas outras necessidades sociais. 

Desde a sua criação, o homem sempre precisou se locomover de um lugar a 

outro, a procura de algo que atendesse a sua necessidade. Porém, diferentemente da 

modernidade, eles demoravam anos, quando era necessário percorrer longas distâncias, uma 



     

 

vez que seu principal e único meio de transporte eram seus próprios pés. Por isso, os 

deslocamentos, além de morosos, eram muito arriscados, pois era preciso enfrentar animais 

ferozes, intensos acidentes geográficos, quase que intransponíveis como pântanos, rios, 

montanhas, etc., e ainda para piorar, precisavam enfrentar as condições atmosféricas adversas. 

Com um desejo incessante de progredir, o homem sempre procurou 

conquistar avanços intelectual e moral, buscando melhorar tudo ao seu redor, principalmente 

as técnicas de aperfeiçoamento para sobrevivência. Por milhares de anos, o homem - ser 

nômade que era - não usufruiu outro meio de locomoção que não fosse as próprias pernas, 

conduzindo sobre os próprios ombros os seus pertences e prole, quando o alimento ou água se 

escasseava. 

Posteriormente, veio o uso do animal como meio de transporte, 

permanecendo por um longo tempo, até que o homem, intelectualmente avançado para época, 

criou a roda e compreendeu que a usando com tração animal, a vida seria bem mais fácil. 

Com seu aperfeiçoamento, a roda permitia ao homem melhor locomoção, e até menos 

enfadonho, como foi o caso da invenção da bicicleta, sendo preciso também que os antigos 

caminhos, fossem transformados em estradas, possibilitando acessos mais rápidos entre as 

cidades que surgiam. A partir de então foram criados os primeiros elementos básicos de 

sistema viário, surgindo assim o trânsito e seus problemas, dentre eles a poluição, 

congestionamento, questões de convivência social e principalmente os acidentes, dos quais 

alguns foram amenizados com a criação de sinalizações, marcos e primeiras regulamentações 

de tráfego. 

Com a criação da máquina a vapor, veio o surgimento da máquina 

autopropulsora a vapor, a precursora do trem, trazendo o avanço das estradas ferroviárias, 

uma vez que o transporte ferroviário era cômodo e acessível e, ainda, não existiam 

automóveis. Em seguida, ainda sob trilhos, foi criado o bonde elétrico, que posteriormente foi 

substituído pelo ônibus elétrico. 

O avanço tecnológico trouxe o automóvel, as grandes embarcações e o 

transporte aéreo, com o fim único de proporcionar bem estar, agilidade e conforto a vida do 

homem, garantindo o essencial direito de ir e vir, provocando intensidade no trânsito seja ele, 

por terra, céu ou mar. 

A cada dia que se passa as cidades estão abrigando um número maior de 

cidadãos, quer pelo aumento da taxa de natalidade social, quer pela migração, provocando um 

crescimento desordenado dos centros urbanos. Dentre os vários problemas ocasionados pelo 



     

 

crescimento das cidades, as quais não foram preparadas para tal progresso, encontra-se o 

trânsito. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 1º, parágrafo 1º, 

considera trânsito como a utilização das vias, por pessoas, veículos e animais, isoladas ou em 

grupos, conduzindo ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga e descarga. No entanto, verifica-se que o trânsito é muito mais complexo, carreando 

para si elementos do contexto sócio-cultural no qual se desenvolve. Não se pode olvidar que 

pedestres, condutores e passageiros, na utilização das vias, não estão desprovidos de toda 

carga de influência das manifestações sociais, culturais, políticas, econômicas, dentre outras, 

nas quais estão envolvidos em seu cotidiano. 

Neste sentido, as áreas urbanas, em especial os grandes centros, vêem a 

questão agravada pelo aumento do número de veículos em circulação, aliado a crescente 

concentração de pessoas em seu espaço geográfico. É natural, portanto, que haja um 

acréscimo nos conflitos decorrentes do número de veículos e pessoas concentrados em 

espaços que já se mostram insuficientes para contê-los. 

Quando aliamos tais problemas à violência social já analisada, 

compreendemos a necessidade de uma revisão nos processos de construção de uma 

mentalidade cidadã, e, por conseguinte, implementação de uma nova visão social, o que, em 

nossa óptica só poderá ser viável por intermédio de processos educativos. 

O espaço físico, o veículo e o ser humano compõem a tríade de fatores que 

integram o sistema de trânsito e urgem serem observados como partes de um mesmo universo 

e que, de forma imprescindível, precisam funcionar como objetos a serem estudados de forma 

intercambiável. 

Os fatores materiais que compõem o tráfego têm sido objeto de estudos de 

algumas áreas, tais como geografia urbana, engenharia e política, com o fim de analisar a 

questão das políticas públicas para os transportes coletivos. O fator humano, que são os 

motoristas e pedestres, já foram objeto de estudo de algumas outras áreas, mais 

especificamente psicologia, com o fito de analisar a mudança de comportamento ora na 

condição de motorista, ora na condição de pedestre. Porém, devido à complexidade que é a 

conduta destes, interagindo com o meio ambiente e com outros motoristas e pedestres, 

verifica-se que a questão social se torna bem intensa, explicando assim a qualidade de 

fenômeno social que é a violência no trânsito. 

O sistema viário e o planejamento urbano, em geral, não acompanharam o 

aumento do volume de tráfego, que ocorreu de forma avassaladora, provocado pelo 



     

 

crescimento desordenado dos centros urbanos, prejudicando a qualidade de vida da 

população, uma vez que o progresso excessivo das cidades trouxe poluição sonora e 

atmosférica gerada pelos veículos, bem como o aumento no congestionamento do trânsito, 

gerando maior agressividade nos motoristas, contribuindo assim para o crescimento da 

violência no trânsito. Importante olvidar que os carros vêm ocupando mais espaços nos 

centros urbanos, pois parques, praças e áreas verdes vêm sendo transformadas em 

estacionamentos, diminuindo assim espaços de convivência da população. 

Na maioria das cidades brasileiras, uma grande parte da população optou 

por transportes individuais, devido às péssimas qualidades dos transportes coletivos, aliado a 

competitividade da vida moderna, os longos congestionamentos e a conseqüente pressa, 

agravando assim os problemas do trânsito urbano. Outro ponto importante, é o fato de que o 

desemprego e os problemas sócio-econômicos do país fizeram com que a população usasse a 

motocicleta como instrumento do trabalho, seja para transporte de mercadorias ou prestação 

de serviço, surgindo assim à profissão de motoboys, seja como uma opção barata de 

transporte de passageiro, oportunidade em que surgiu a figura do moto-táxi, o que representou 

um aumento no número de vítimas do trânsito, pois na maior parte dos acidentes envolvendo 

motocicletas, seus ocupantes sofrem ferimento, na maioria graves e até fatais, devido à maior 

exposição do corpo e, por conseguinte, menor proteção, proporcionados pelas características 

do tipo de veículo na via pública. 

Estes acidentes de trânsito surgem como um importante problema social e 

de saúde, chegando a ser considerado como uma epidemia da era moderna. Nos países 

desenvolvidos, os trabalhos objetivando soluções para este problema teve na década de 60, 

alguns deles alcançado seu intento para o controle, devido os altos índices de investimento no 

setor. Porém esse problema não foi encarado da mesma forma nos países em 

desenvolvimento, situação que apenas fez o problema crescer. No Brasil, o trânsito é 

considerado como um dos piores e mais perigosos do mundo. Segundo dados do 

DENATRAN (2011, s.p): 

 

 

Atualmente registram-se mais de um milhão e trezentos mil mortes por ano e 
milhões de pessoas feridas, algumas incapacitadas permanentemente, atingindo 
de forma majoritária aquelas na faixa etária de 15 a 44 anos de idade, 
significativa parcela produtiva da sociedade. 

 

 



     

 

Assim, pode-se verificar que os acidentes de trânsito aparecem como uma 

das principais causas de mortandade no país, representando desta forma um grave problema 

de saúde pública, não só pelas perdas de vidas e pelas seqüelas, mas principalmente pelos 

custos diretos e indiretos, que causam ônus imensuráveis para a sociedade. De acordo com 

relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS), as perdas provocadas pela violência do 

trânsito representam uma das maiores preocupações da entidade, caracterizando-se como um 

problema de saúde pública com proporções epidêmicas. Segundo dados da Confederação 

Nacional dos Municípios (2009), uma comparação com os países desenvolvidos mostrou que, 

proporcionalmente à população, o trânsito brasileiro mata 2,5 vezes mais do que nos Estados 

Unidos, e 3,7 vezes mais do que na União Européia. Em 2008, enquanto os Estados Unidos 

obtiveram uma taxa de 12,5 mortes a cada 100.000 habitantes, o Brasil obteve uma taxa de 

30,1, sendo que a frota de carros norte americana é o triplo da brasileira. 

 

 

Tabela 1 
 

Comparativo entre Brasil, EUA e União Européia – 2008 
 

País Mortes por AT  
em 2008 

População 
 2008 

(milhões) 

Coeficiente de 
mortalidade/100mil hab. 

Brasil 57.116 189,6 30,1 
Estados Unidos 37.261 304,0 12,5 
União Européia 38.876 498,0 7,8 

 Fonte: International Transport Forum, European Comission Transport, Seguros DPVAT (elaboração              
Confederação Nacional dos Municípios- CNM, 2009) 

 

 

 

Conforme mapeamento das mortes por acidentes de trânsito no Brasil 

(2009) ao contrário dos países desenvolvidos, no Brasil, a quantidade de fatalidades em 

acidentes de trânsito cresceu de 2000 a 2007. De acordo com a base do SUS, houve um 

aumento de 30% nas mortes nesse período. Entre 1997 e 1999, as mortes em acidentes 

terrestres estavam caindo, mas voltaram a crescer a partir de 2000, atingindo um pico 

histórico em 2007, com 66.837 mortes segundo os seguros DPVAT1, um número 

                                                           
1 DPVAT - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga a Pessoas 
Transportadas ou Não. A Lei 6.194/74 determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem 
exceção, paguem o Seguro DPVAT. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com 
veículos o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não arquem com a sua 
responsabilidade. 



     

 

extremamente elevado e alarmante, que coloca o Brasil entre os países com mais mortes no 

trânsito no mundo.  

A partir destes dados, pôde-se concluir que, em 2007, houve a média de 183 

mortes por dia no trânsito brasileiro (7,6 por hora). Por outro lado, os dados indicam que a 

partir de 2008 começou a haver uma leve queda nos acidentes fatais, o que pode indicar os 

efeitos positivos da Lei 11.705/08, que endureceu as penas para os condutores que dirijam sob 

a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Mas, ao mesmo tempo, 

devemos considerar um fato que veio de encontro a essa política de segurança no trânsito – a 

exoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros – que aumentou 

consideravelmente a frota de veículos nas ruas do país, o que eleva os índices de acidentes. 

Nos países desenvolvidos vem sendo aplicada uma política contrária, que busca reduzir, a 

cada ano, a frota de veículos nas ruas. 

Levando-se em consideração o fato de que os acidentes de trânsito, são hoje, 

considerados uma epidemia, pode-se fazer uma comparação ao processo doença/saúde, no 

qual se encontra três figuras, o hospedeiro, o meio ambiente e o agente causador da doença. 

Sob essa ótica, vê-se que o hospedeiro é o ser humano, esteja ele na condição de motorista, 

pedestre ou passageiro, enquanto que o meio ambiente são as vias públicas. Por fim, o agente 

causador da doença são os veículos. Nesse entendimento, verifica-se que a prevenção para tal 

doença é feito com ações multidisciplinares e intersetoriais sincronizadas, que dependem de 

vontade política e principalmente suas ações coordenadas. 

O comportamento do motorista é o principal fator responsável pela 

violência no trânsito2, pois, segundo a OMS, a maioria dos acidentes é causada por falhas 

humanas, dentre elas estão a não observação das leis e sinais de trânsito, excesso de 

velocidade e tomada de decisões no momento de ultrapassar outro carro ou de cruzar uma rua, 

etc.. Estas manifestações do comportamento são a categoria mais complicada de ser 

modificada, pois para isso é necessário o conhecimento de crenças e valores dos motoristas 

relacionadas às características da personalidade.  

                                                           
2 De acordo com dados do Relatório Anual do CPRE/RN (2011) os principais motivos que ocasionam acidentes 
de trânsito são decorrentes do comportamento humano, quais sejam: 1 - Colisão posterior (colidir atrás com 
veículo em movimento ou parado e neste caso choque); 2 – Avanço de Semáforo; 3 - Influência de álcool; 4 – 
Cruzamento não-sinalizado; 5 – Colisão Transversal; 6 - Ultrapassagem em aclive, curvas, pista única e vias com 
duplo sentido; 7 - Ultrapassagem em interseções; 8 – Chuva e pista molhada; 9 – Conversões (à direita ou 
esquerda); 10 – Saída de lote lindeiro (estacionamento e garagens). 

 



     

 

As infrações3 premeditadas contra as leis de trânsito, algumas simples e que 

ocorrem no cotidiano, levam, muitas vezes, a acidentes. Estas transgressões no trânsito são 

uma infração intencional do socialmente aceito e regulado, e constituem um fenômeno social, 

que deve ser analisado em um contexto organizacional e social mais amplo (MARÍN; 

QUEIROZ, 2000)4. 

De acordo com os registros do DENATRAN, o número de mortes por AT 

(acidente de trânsito) cresceu de 2002 a 2005 e caiu significativamente em 2006. Isso não 

aconteceu com as estatísticas do SUS (Sistema Único de Saúde) e do DPVAT. Ambas 

apresentaram um aumento progressivo das mortes até 2007, um ano de pico em acidentes de 

trânsito no país, com queda a partir de 20085. Vejamos a tabela a seguir: 

 

 

Tabela 2 
 

Registros de mortes no trânsito no Brasil 
(2002-2008) 

ANO DENATRAN SUS DPVAT 
2002 18.877 32.753 - 
2003 22.629 33.139 - 
2004 25.526 35.105 - 
2005 26.409 35.994 55.024 
2006 19.910 36.367 63.776 
2007 - 37.407 66.836 
2008 - - 57.116 

e mortes        Fontes: DENATRAN, SIM-DATASUS, Seguradora Líder dos Seguros DPVAT 
 

 

 Os dados estatísticos sobre essa forma de violência no Brasil são 

impressionantes. Para se ter uma noção do tamanho da tragédia que é o trânsito brasileiro, 

registra-se anualmente 1,5 milhões de acidentes.  Na tabela abaixo se observa a frota de 

veículos e número de acidentes referentes ao período de 2005 -2008 na cidade de Natal. 

 

                                                           
3
 As infrações de maior incidência apontadas pelo relatório anual do CPRE/RN (2011) são: 1 - Uso do celular 

(Art. 252 VI); 2 - Sem possuir CNH ou Permissão P/ dirigir (Art.162); 3 - Trafegar sem estar licenciado (Art.230 
V); 4 - Desobediência ao sinal vermelho (Art. 208); 5 - Não portar documentos exigidos por lei (Art.232); 6 - 
Não usar cinto de segurança (Art.167); 7 - Desobedecer de autoridade (Art. 195); 8 - Motociclista sem capacete 
(Art. 244 I); 9 - Estacionar (Estacionamento regulamentado) (Art.181 XVII); 10 – Placa de proibido estacionar 
(Art. 181 XVIII). 

4 Disponível em www.scielo.br/pdf/csp/v16n1/1560.pdf 

5 Conforme a Confederação Nacional dos Municípios (2009) devido às limitações e diversidades metodológicas, 
essas três instituições apresentam resultados com variações de até 300% no número de mortes por AT anuais. 
Além disso, se desencontram em suas tendências. 



     

 

Tabela 3 

 

Frota de veículos e número de acidentes no RN 
2005-2008 

Ano Total de 
acidentes 

Total de 
acidentes com 

vítimas  

Acidentes 
fatais 

Total de 
acidentes sem 

vítimas 

Frota 

2005 7.726 1.292 54 6.434 206.932 

2006 7.916 1.400 64 6.516 561.813 

2007 8.950 1.572 71 7.378 633.622 

2008 9.024 1.773 66 7.251 708.782 

               Fonte: SETOR DE ESTATÍSTICA – DETRAN/RN. 

 

De acordo com o Relatório de Situação6 (2005) do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde (SVS), no Rio Grande do Norte em 2003, os acidentes de trânsito (AT) 

foram responsáveis por mais de 33 mil mortes no país. Em 1996, o Estado teve uma taxa de 

17 óbitos por 100 mil hab., registrando oscilações nos anos seguintes e voltando aos 17/100 

mil hab. em 2003. Sendo a taxa padronizada em Natal, na faixa etária de maiores de 10 anos, 

menor do que as taxas da região Nordeste e do Brasil. 

Não resta dúvida que o acidente de trânsito é uma manifestação 

contemporânea da violência social. Violência que não compreende apenas atos criminosos, 

mas todo o efeito devastador que provocam sobre as pessoas e sobre as regras de convívio na 

cidade. O trânsito violento interfere no tecido social, prejudica a qualidade das relações 

sociais e contribui para o quadro da perda da qualidade de vida.  

 

Tabela 4 
 

Relatório Anual de Trânsito – Grande Natal (2007-2011) 

 
OCORRÊNCIAS 

PERÍODO/QUANTIDADE 
2007 2008 2009 2010 2011 

(Jan-Jun) 
Acidentes de Trânsito 10.045 10.284 9.717 11.020 4.828 
Feridos no Trânsito 1.858 2.426 2.236 2.541 1.021 
Mortos no Trânsito 40 51 47 60 39 
Fonte: Dados do CPRE/RN (elaboração Setor de Tráfego) 

                                                           
6 Vide site www.saude.gov.br/svs 



     

 

A tabela acima retratou o relatório anual de trânsito da Grande Natal no 

período de 2007-2011onde vê-se o crescimento do número de acidentes, feridos e mortos no 

trânsito, apresentando a grave situação existente na sociedade com dados alarmantes. É certo 

que existem deficiências técnicas, de infra-estrutura e de engenharia. Entretanto, condutores, 

motociclistas, ciclistas e, até mesmo, pedestres são incapazes de cumprir as mais elementares 

regras de circulação. Não obedecem a sinalização, os limites de velocidade, avançam sinal 

vermelho e falam ao celular enquanto dirigem, tampouco se preocupam com a segurança 

daqueles que conduzem. São contumazes em estarem condutores embriagados ou serem 

desabilitados. É esse tipo de comportamento perigoso que gera o risco e provoca essa forma 

de manifestação da violência urbana. No trânsito parece que vivemos um estado de anomia 

conforme a concepção de Durkheim7. O descumprimento de normas e a certeza da 

impunidade para além da punição pecuniária (o pagamento de multas ou de fianças), 

invariavelmente, levam a um cenário de violência sem precedentes.  

A lei de trânsito no Brasil é considerada pela população menos importante 

que as outras leis, reforçando a certeza de impunidade. Infrações de trânsito são consideradas 

pequenos deslizes. Por vezes, o infrator é até tratado como herói e corajoso. Expõe-se ao risco 

e impõe risco a outras pessoas sem considerar que o palco em que se cometem estripulias 

motorizadas mata 40 mil pessoas por ano, e que o espaço público não pode ser vivido de 

forma egoísta, pois deveria ser lugar de mais legítima convivência.  

Então, a finalidade da lei de trânsito nada mais é do que limitar a liberdade 

de locomoção e de circulação de cada pessoa, individualmente, para garantir a liberdade de 

locomoção de interesse coletivo dentro de níveis seguros para toda a população. Nesse 

sentido, a lei de trânsito se torna a garantia do direito de locomoção universal no espaço 

público, onde, por excelência e por delegação do poder público, atua a polícia na regulação do 

ir e vir, coibindo e reprimindo os excessos. Entretanto, não raras vezes, este mesmo poder 

público (tripartido em Executivo, Legislativo e Judiciário), sem as necessárias pressões 

populares, não exerce uma satisfatória gestão desse importante bem coletivo chamado 

trânsito.  

No Brasil, o acidente de trânsito, culturalmente, é tido como uma fatalidade. 

É um acontecimento fortuito e não previsto. Em tese, as pessoas não saem às ruas para, 

                                                           
7 Em sua obra “o suicídio” (1897), Emile Durkheim aponta a anomia como o desmoronamento do mundo social 
com seus valores, normas e regras, isto é, há um estado de ausência ou desintegração das normas sociais. 
Durkheim utiliza-se em sua classificação acerca do suicídio na qual insere “o suicídio anômico”. (DURKHEIM, 
2000). 



     

 

deliberadamente, matar ou ferir pessoas com seus veículos. Contudo, incorrem em ato 

violento por imprudência, imperícia ou negligência. Essas formas de violência recebem um 

tratamento de crime culposo e não doloso tornando menor a indignação das pessoas e 

elevando o fator de risco no trânsito. Que representa um perigoso equívoco, pois o conceito de 

“acidente” está ligado a “algo que não pôde ser previsto...” e, dificilmente, por falha técnica 

ou humana, os acidentes de trânsito não poderiam ser explicados. Logo, “acontecimento 

fortuito e não previsto”, tratados culposamente, apenas reforçam a tendência de naturalização 

dos crimes do trânsito. 

 

 

2.3.1 Acidentes de trânsito: uma questão de Saúde Pública 

 

 

A saúde é um direito universal e intransferível, de forma que todos os 

segmentos sociais sejam idosos, crianças, mulheres, homens, deficientes e minorias em geral 

têm direito a uma saúde de qualidade conforme o que preceitua a Constituição Federal de 

1988. Leia-se saúde não apenas como processo de exclusão de doenças, pois conforme a meta 

de “saúde para todos no ano 2000” 8 recomenda-se a adoção de um conjunto de elementos 

essenciais visando à saúde como direito humano fundamental, quais sejam: educação dirigida 

aos problemas de saúde prevalentes e métodos para sua prevenção e controle; promoção do 

suprimento de alimentos e nutrição adequada; abastecimento de água e saneamento básico 

apropriados; atenção materno-infantil, incluindo planejamento familiar; imunização contra as 

principais doenças infecciosas; prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento 

apropriado de doenças comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos. 

Diante desses parâmetros que visam à saúde como algo primordial e dos 

vários segmentos sociais a que atende, foram surgindo ao longo dos tempos políticas públicas 

específicas para que pudessem atender as demandas de forma mais particular conforme cada 

especificidade e /ou necessidade.   

                                                           
8 De acordo com Albuquerque (2005), no ano de 1978 a OMS juntamente com o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) convocou a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que se 
realizou em Alma-Ata. A partir desta conferência a saúde passou a ser vista sob nova óptica. 

 



     

 

O conceito moderno de promoção à saúde é um fator essencial para o 

desenvolvimento humano. Nessa perspectiva é que os documentos fundadores do movimento 

atual da promoção da saúde associam-se a valores tais como: vida, democracia, cidadania, 

participação, associando-se a um conjunto de estratégias envolvendo ações do Estado, da 

comunidade, dos indivíduos, do sistema de saúde e de parcerias inter-setoriais. (BUSS, 2003).  

Logo, a saúde deixa de ser entendida apenas como ausência de doença e 

passa a ser compreendida na perspectiva de garantia de condições básicas de sobrevivência, 

conforme descreve o art. 3º da Lei Orgânica da Saúde (LOS): 

 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.  
(CRESS/RN, 2003). 

 

 

Os acidentes de trânsito tornaram-se causa importante de traumas, afinal a 

imprudência e a irresponsabilidade com que alguns motoristas conduzem os seus veículos 

fazem com que o trânsito represente um problema de saúde pública.  

 

 

O trânsito no Brasil é um dos mais perigosos em todo o mundo e os acidentes 
acontecem principalmente em torno das atividades de trabalho e lazer. A 
morbimortalidade por trauma no mundo acompanha a formação dos grandes centros 
urbanos, e dentre os responsáveis pela maior ocorrência de acidentes de trânsito 
estão o desenvolvimento tecnológico, tornando os carros mais possantes e preços 
mais acessíveis, causando sua disseminação. (REIS et al., 2007,s.p). 

 

 

O Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária (2010) 

enfatiza que o acidentado de trânsito, em sua maioria, é conduzido às estruturas públicas de 

atendimento hospitalar. Os dados são alarmantes, especialmente quando se observa que 

grande parte dos recursos financeiros do setor da saúde é drenada para o atendimento de 

urgência e traumatologia, para a reabilitação e a inclusão social de acidentados de trânsito. A 

cada morte no trânsito, contam-se 20 outros acidentados que ficam feridos, muitos deles com 

seqüelas irreversíveis, exigindo um esforço brutal do setor de saúde e das famílias brasileiras, 



     

 

não apenas daquelas famílias dos próprios acidentados, mas de todas as outras que recorrem 

aos hospitais públicos por outras doenças e ficam à espera de atendimento.  

Em 16 de maio de 2001, foi publicada a Portaria nº 737 do Ministério da 

Saúde, que formalizou a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências e conforme consta nesta Portaria os acidentes e as violências configuram um 

conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar a óbito, no qual se incluem as causas ditas 

acidentais – devidas ao trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros 

tipos de acidentes – e as causas intencionais (agressões e lesões autoprovocadas). Esse 

conjunto de eventos consta na Classificação Internacional de Doenças – CID9 (OMS, 1985 e 

OMS, 1995) – sob a denominação de causas externas. Sendo esta Política norteada pelos 

seguintes princípios: 

 

 

A saúde constitui um direito humano fundamental e essencial para o 
desenvolvimento social e econômico; o direito e o respeito à vida configuram 
valores éticos da cultura e da saúde; e a promoção da saúde deve embasar todos os 
planos, programas, projetos e atividades de redução da violência e dos acidentes. 

 

 

Com o intuito de instrumentalizar tal Política, o Ministério da Saúde 

apresentou o Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito: 

Mobilizando a Sociedade e Promovendo a Saúde, com destaque para as ações de prevenção a 

ser implementadas nos aglomerados urbanos onde se concentra a maior parte da malha viária 

e das ocorrências de casos e óbitos. Tem como objetivo realizar ações de promoção da saúde 

por meio da articulação e mobilização de setores governamentais, não-governamentais e da 

população em geral, visando à redução da morbimortalidade causada pelos acidentes de 

trânsito. (BRASIL, 2002). 

De acordo com a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências (2001) o impacto econômico dos acidentes e das violências no Brasil 

pode ser medido diretamente por meio dos gastos hospitalares com internação, inclusive em 

                                                           
9 O grupo de acidentes de transportes terrestres analisado é referente ao CID 10, categorias V01 a V89, que 
incluem: V01 a V09 – Pedestre traumatizado em acidente de transporte; V10 a V19 – Ciclista traumatizado em 
acidente de transporte; V20 a V29 – Motociclista traumatizado em acidente de transporte; V30 a V39 – 
Ocupante de triciclo motor traumatizado em acidente de transporte; V40 a V49 – Ocupante de automóvel 
traumatizado em acidente de transporte; V50 a V59 – Ocupante Caminhonete traumatizado em acidente de 
transporte; V60 a V69 – Ocupante Veículo Transporte Pesado traumatizado em acidente de transporte; V70 a 
V79 – Ocupante de ônibus traumatizado em acidente de transporte; e V80 a V89 – Outros ( CNM, 2009) 
 



     

 

unidades de terapia intensiva, e dias de permanência geral. E acrescenta que o adulto jovem 

apresenta-se como vítima importante, fato que evidencia não só um dano social, mas perdas 

na população economicamente ativa, afinal os acidentes e as violências são responsáveis pelo 

maior número de anos potenciais de vida perdidos10. A tabela abaixo faz referência ao número 

absoluto de óbitos por acidente de trânsito no Brasil no período de 1997-2007 onde se 

visualiza que a partir do ano 2000 ocorreu um aumento constante no número de mortes no 

trânsito. 

 

Tabela 5 
 

Número absoluto de óbitos por acidente de trânsito no Brasil por ano (segundo SUS) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

35.620 30.890 29.569 28.995 30.524 32.753 33.139 35.105 35.994 36.367 37.407 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM) 
 
 
 

O Brasil registrou 403.278 acidentes de trânsito em 2008, de acordo com o 

Anuário do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST)11. O 

número de veículos envolvidos foi de 726.220, dos quais 248.863 foram automóveis; 210.042 

motocicletas; 116.201, caminhões; e 79.482, bicicletas. Esses acidentes produziram 501,8 mil 

vítimas não fatais. No cenário mundial, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os recordistas em 

mortes no trânsito, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. A estimativa da OMS é 

que, em todo o mundo, cerca de 1,3 milhões de pessoas perdem suas vidas anualmente no 

trânsito e cerca de 50 milhões sobrevivem feridas. 

Vale ressaltar que conforme dados da Confederação Nacional dos 

Municípios (2009) um mapeamento das mortes por acidentes de trânsito dentro do Brasil 

mostrou que capitais de menor porte populacional são as que possuem as maiores taxas 

                                                           
10 Sob o ponto de vista das seqüelas decorrentes das lesões devidas a acidentes e a violências, quando não levam 
o paciente diretamente à morte, podem demandar uma internação, às vezes longa, com gastos elevados. Além 
disso, há a possibilidade de gerarem seqüelas permanentes e incapacidades. Dados apresentados pelas Nações 
Unidas estimam que em 1991, no Brasil, em cada grupo de mil pessoas, 17 eram portadoras de seqüelas. Entre os 
danos produzidos no paciente, que exemplificam essa última situação, destacam-se as lesões medulares 
traumáticas. (POLÍTICA NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES E 
VIOLÊNCIAS, 2001). 
 
11 O RENAEST é alimentado por informações dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito – SNT (DETRAN, 
órgãos municipais de trânsito, DER e Polícia Rodoviária Federal). 
 



     

 

segundo a população. Boa Vista (Roraima) vem em primeiro lugar (34,2), seguida por Palmas 

(31,4) e Campo Grande/MS (29,6). Capitais de estados mais desenvolvidos apresentam taxas 

mais reduzidas, como São Paulo (14,6), Porto Alegre (13,3) e Rio de Janeiro (14,4). No 

entanto, capitais do Nordeste lideram com as menores taxas, como é o caso de Natal (8,5) e 

Salvador (10,6). Por outro lado, quando o cálculo da razão é feito segundo a frota de veículos 

locais, muitos estados do nordeste passam para os primeiros lugares do ranking de maior 

quantidade de fatalidades a cada 10.000 veículos. 

Diante dos fatos expostos vê-se que os números são absurdos e que se trata 

de um problema de todos, pois cada ser humano deve ser cidadão responsável por suas 

atitudes e escolhas. E como vimos, o comportamento humano apareceu como principal fator 

desta problemática, visto que cada qual elege suas necessidades como únicas, não se 

importando como irão atingi-las, de forma a travarem verdadeiras batalhas em busca de 

espaço nas relações de trânsito, o que contribui muito para o aumento nos índices de 

criminalidade. Logo, compreendemos que por se tratar de uma questão comportamental, 

alterar o presente quadro de violência no trânsito demandaria como vimos anteriormente, 

ações educativas que alcançassem os condutores do futuro, formando, desde já uma nova 

mentalidade acerca do comportamento de transeuntes, condutores e passageiros nas ruas. 

Desta forma, entende-se que a Polícia Militar dentro de sua missão 

constitucional de preservação da ordem pública, e através de ações de responsabilidade social, 

pode realizar um trabalho educativo no intuito de minimizar tais índices, agindo desta forma 

preventivamente e garantindo a segurança da sociedade, conforme veremos no capítulo 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

3 A POLÍCIA MILITAR E A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO: UMA ALI ANÇA 

PROMISSORA 

 

 

A educação de trânsito é de fundamental importância no processo de 

formação e conscientização de pedestres, passageiros e condutores. Neste capítulo veremos a 

relevância deste tema e como a Polícia Militar pode se aliar ao mesmo e contribuir 

preventivamente com a segurança da sociedade minimizando os índices de violência e 

criminalidade também no trânsito. Veremos ainda, os dispositivos legais para a promoção da 

educação de trânsito e a importância desta temática ser trabalhada junto a crianças e 

adolescentes, além de apresentar os resultados da pesquisa. 

 

 

3.1  POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi criada com o nome de Corpo 

Policial da Província, pela Resolução de 27 de junho de 1834, em mensagem dirigida ao 

Conselho do Governo pelo Presidente Basílio Quaresma Torreão, da então Província do Rio 

Grande do Norte, essa Resolução foi aprovada pelo art. 4º da Lei de 4 de abril de 1835. Foi 

definitivamente organizada pela Resolução nº 26 de 04 de novembro de 1836, assinada pelo 

Governador João Ferreira de Aguiar, com o efetivo de 70 homens. Desempenhou ao longo de 

sua história inúmeras missões no cenário nacional, dentre as quais se destacam o combate à 

Coluna Prestes, no Estado do Maranhão, e o combate à Revolução Constitucionalista, no 

Estado de São Paulo. Em solo potiguar, são reconhecidos seus méritos na Defesa Territorial, 

Segurança Interna, Segurança Pública e Defesa Civil, especialmente na luta contra o 

cangaceirismo e às incursões no crime organizado. 

A Constituição Federal de 1988 assegura no caput do art. 144 a segurança 

pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos sendo exercida para 

preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, discriminando em 

seus incisos os órgãos componentes do Sistema e suas missões específicas. O parágrafo 5º 

trata das polícias militares, ressaltando que a estas cabem a polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública. Tal missão é corroborada no § 4º do art. 90 da Constituição Estadual.  



     

 

Com o passar do tempo a Corporação recebeu diversas denominações, tais 

como: Corpo Militar de Segurança, em maio de 1892; Batalhão de Segurança, em 1894; 

Polícia Militar, em 1923; Regimento Policial Militar, em 1930; em 1939 é denominada Força 

Policial; e, finalmente em 1947 recebe o nome de Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o 

qual permanece até os dias atuais.  

A Polícia Militar passou por uma reestruturação organizacional com a 

transformação do Comando de Policiamento da Capital em Comando de Policiamento 

Metropolitano, e ampliação do Hospital da Policia Militar Cel Pedro Germano da Costa. De 

forma que para uma melhor distribuição e gerenciamento do policiamento ostensivo no Rio 

Grande do Norte, a Polícia Militar está dividida em três grande Comados, quais sejam: 

Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI) 

e Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE). E ainda conta com o BOPE – 

Batalhão de Operações Policiais Especiais subordinado diretamente ao Comando Geral para 

realizar ações nesta seara.  

O Comando do Policiamento Metropolitano inicialmente foi o Comando de 

Policiamento da Capital (CPC) o qual foi instituído através do artigo 27 da Lei Complementar 

Estadual nº 090 de 04 de janeiro de 1991, sendo o órgão responsável pelo policiamento 

ostensivo e manutenção da ordem pública na Cidade do Natal. Estava dividido em cinco 

Batalhões, sendo todos eles na Capital do RN, mas a partir do ano de 2009, o CPC passou a 

ser Comando de Policiamento Metropolitano – CPM, e abrangeu toda a Região Metropolitana 

da Capital do Estado, com isso aumentou sua área e passou a se desenvolver cada vez mais, 

atualmente têm em sua estrutura organizacional os seguintes Batalhões: 1º BPM – Natal/RN; 

3º BPM – Parnamirim/RN; 4º BPM – Natal/RN; 5º BPM – Natal/RN; 9º BPM – Natal/RN; 

11º BPM – Macaiba/RN; BPChoque12 – Batalhão de Polícia de Choque ; RPMONT - 

Regimento de Polícia Montada; CIPTur - Companhia Independente de Policiamento 

Turístico; CPFem - Companhia de Polícia Feminina; ROCAM - Rondas Ostensivas com 

apoio de Motocicletas; CIPAM - Companhia Independente de Proteção Ambiental; e CIPGD 

- Companhia Independente de Policiamento de Guardas.  

O Comando do Policiamento do Interior é responsável pela preservação da 

ordem pública nos municípios do Estado, tendo as seguintes unidades: 2º BPM - 
                                                           

12 Composto pela Companhia de Polícia de Choque (CPChoque); Companhia de Policiamento com Cães 
(CPCães) e Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (CPATAMO) 

 



     

 

Mossoró/RN; 6º BPM - Caicó/RN; 7º BPM - Pau dos Ferros/RN; 8º BPM – Nova Cruz/RN; 

10º BPM – Assú/RN; 1ª CIPM - Macau/RN; 2ª CIPM - João Câmara/RN; 3ª CIPM - Currais 

Novos/RN; 4ª CIPM - Santa Cruz/RN e 5ª CIPM – Jardim de Piranhas. 

No tocante ao Policiamento de Trânsito, no Governo do Monsenhor 

Walfredo Gurgel, quando a Polícia Militar era comandada pelo General Benedito Celso de 

Camargo Pereira, foi criado o Núcleo de Trânsito. O Núcleo começou os seus trabalhos 

ostensivos sob o comando do Tenente PM Iderval Germano da Costa, sendo depois 

transformado em Companhia de Trânsito e Operações de Choque, comandada pelo mesmo 

oficial, então promovido ao posto de Capitão PM. Posteriormente, ocorreu o 

desmembramento das funções e a Companhia de Trânsito seguiu sua missão de policiar 

apenas o tráfego de veículos e pedestres. 

Com o desenvolvimento da Polícia Militar, aquele embrião gerado na 

década de setenta se transformou no Batalhão de Polícia de Trânsito tendo sido designado seu 

primeiro comandante, o Tenente-coronel PM Amauri Oliveira de Queiroz, que comandou o 

BPTran até 1996. Em 2 de janeiro de 1997 assumiu o comando o TC PM Ricardo Luiz de 

Albuquerque Costa, filho do Cel PM Iderval Germano da Costa, primeiro comandante, e que 

emprestou seu nome para o BPTran. 

Em 08 de abril de 2002, através do Decreto nº 15.992, o Governo do Estado 

criou na estrutura organizacional da Polícia Militar o Comando de Polícia Rodoviária 

Estadual (CPRE), responsável pela execução do policiamento rodoviário estadual e urbano da 

capital e interior do Estado, com as seguintes atribuições: 

 

 

Executar o policiamento de trânsito urbano, na Capital e Cidades do Interior, de 
caráter específico, através dos Distritos Policiais Rodoviários; Executar o 
policiamento de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais, através dos Distritos 
Policiais Rodoviários; Realizar campanhas educativas com a finalidade de 
conscientizar a população a evitar a ocorrência de acidentes e melhor cumprir as 
regras de trânsito; Trabalhar em conjunto com outros órgãos ligados ao sistema de 
trânsito para desenvolver uma política comum em benefício da sociedade; e 
Cooperar com as atividades das demais unidades operacionais da Polícia Militar e 
com outros órgãos nas ações de prevenção e repressão da criminalidade.13  

 

 

                                                           
13 Disponível em http://www.pm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_pm/instituicao/gerados/cpre.asp) 
 



     

 

O CPRE está estruturado organizacionalmente com cinco Distritos de 

Polícia Rodoviária estadual (DPRE),  responsáveis pela fiscalização de trânsito nas rodovias 

do Rio Grande do Norte e distribuídos da seguinte forma: 1º Distrito de Polícia Rodoviária 

Estadual- 1º DPRE (Natal/RN); 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual - 2º DPRE 

(Mossoró/RN); 3º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual - 3º DPRE (Caicó/RN); 4º Distrito 

de Polícia Rodoviária Estadual - 4º DPRE (Pau dos Ferros/RN); e 5º Distrito de Polícia 

Rodoviária Estadual - 5º DPRE (Nova Cruz/RN). 

Em seguida, trabalharemos a questão da educação de trânsito apontando 

seus benefícios para formação de futuros condutores dotados de uma postura mais adequada e 

consciente. 

 

 

3.2. A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E SUA RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES DO FUTURO 

 

 

A violência no trânsito é evidenciada diariamente, sendo o fator humano o 

que mais favorece um número tão elevado de acidentes, isso se dá em virtude do homem ser 

dotado de personalidade, interesses e necessidades, de forma que interpreta as regras 

conforme sua visão de mundo, o que resulta em atitudes e comportamentos que colocam em 

risco a segurança no trânsito. Desta forma, o ser humano por meio de seus atos estabelece de 

que maneira o trânsito vai fluir. 

 

 

Veículos são usados como objetos para impor medo, forçando a saída do veículo da 
frente, fazem frenagens bruscas, ultrapassagens forçadas e em locais sem 
visibilidade, transitam com velocidades incompatíveis para o local, fazem gestos 
obscenos, xingamentos, discussões, resultando num trânsito violento, agressivo. 
(TEBALDI, FERREIRA, s.a, p.16). 

 

 

Cada cidadão tem uma experiência diferente de vida, com idéias e valores 

próprios que carrega para o trânsito, e influi na sua forma de conduzir. De modo que, seu 

comportamento varia conforme suas necessidades, e o veículo ao ser conduzido assume a 



     

 

inteligência, sentimentos e comportamento do condutor, evidenciando verdadeiros conflitos 

na disputa pelo espaço no trânsito, e de certa forma, pelo poder, pois cada qual quer se 

mostrar superior ao outro, acreditando que suas necessidades e interesses pessoais são mais 

importantes em detrimento da coletividade. 

 

 

O trânsito é uma disputa pelo tempo e pelo acesso aos equipamentos urbanos, é uma 
negociação permanente do espaço, coletiva e conflituosa. E essa negociação, dadas 
as características de nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais: a disputa pelo 
espaço tem uma base ideológica e política; depende de como as pessoas se vêem na 
sociedade e de seu acesso real ao poder. (VASCONCELOS, 1998, p.19 apud 
TEBALDI, FERREIRA, s.a, p. 17). 

 

 

De maneira que a agressividade no trânsito tornou-se um problema social, 

ampliando a falta de segurança a qual estamos expostos contemporaneamente.  

Os diversos comportamentos desempenhados pelos condutores e 

transeuntes, os quais influem na maneira de utilização desse espaço público, deveriam ser 

orientados pelos princípios da urbanidade, respeito ao outro, tolerância, além de serem 

desprovidos de agressividade. Todavia, a postura adotada por muitos usuários das vias de 

trânsito mostra-se completamente alheia a estes princípios, com um entendimento equivocado 

acerca da liberdade que podem desfrutar no uso de seus veículos pessoais ou de transitar a pé. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 1º, parágrafo 1º, 

considera trânsito “como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga ou descarga”.  Porém observa-se que o trânsito é muito mais complexo. A cada dia que 

passa, há mais veículos nas ruas, e estes ao serem conduzidos assumem as características de 

quem o conduz, implicando no fato de que, muitas vezes, são utilizados como armas. 

Em 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) registrou 1,3 milhões de 

mortes por acidente de trânsito em 178 países. Segundo a OMS, se nenhuma ação mundial for 

empreendida, este número poderá chegar a 1,9 milhões de mortes até 2020. Em março de 

2010, baseado em estudos da OMS, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 

Assembléia Geral, estabeleceu a década 2011-2020 como a Década de Ação para Segurança 

Viária, e em resposta para o enfrentamento da grave realidade do acidente de trânsito no 



     

 

Brasil, foi criado através do Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz, O 

Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011- 202014. 

O Plano em comento foi criado com o objetivo de construir uma Política de 

Estado com envolvimento de toda a sociedade organizada e no tocante a educação aponta 

algumas ações, quais sejam: 

 

 

Implementar a educação para o trânsito como prática pedagógica cotidiana nas pré 
escolas e nas escolas de ensino fundamental;  Promover o debate do tema trânsito 
nas escolas de ensino médio;  Promover cursos de extensão e de pós-graduação, na 
área de trânsito (presenciais, semipresenciais e a distância); Desenvolver uma 
estratégia de integração com os meios de comunicação com a finalidade de criar 
uma mídia de trânsito cidadã;  e Capacitar, formar e requalificar (nas modalidades 
presencial, semipresencial e a distância) profissionais do Sistema Nacional de 
Trânsito, professores e profissionais da educação básica e superior, instrutores, 
examinadores, diretores gerais e de ensino dos Centros de Formação de Condutores, 
em diferentes áreas do trânsito. (PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE 
ACIDENTES E SEGURANÇA VIÁRIA, 2010, p. 6). 
 

 

 

É evidente a necessidade da implementação de ações educativas para o 

trânsito, considerando-se que o comportamento humano é apontado como fator determinante 

dos acidentes de trânsito. Sendo tal comportamento acentuado pelo volume do tráfego, afinal 

o carro tornou-se um artigo de consumo e de mensuração de poder, além do que a deficiência 

do transporte público e o aumento populacional incentivam a utilização do mesmo. Situação 

esta, em que o fluxo no trânsito aumenta e as vias de acesso não acompanham tal crescimento, 

de forma que são travadas verdadeiras batalhas nos deslocamentos realizados, onde o 

interesse individual sobrepõe o coletivo. 

 

 

A agressividade, o descontentamento, o desprezo pelas leis e pela autoridade, a 
pressa exagerada podem nos levar a julgamentos e decisões irracionais e estúpidas, 
arriscando a nossa vida e a dos outros. O argumento socrático, segundo o qual o 
homem segue a sua razão sempre, já foi anulado por uma série de acidentes 
estúpidos. (ROZESTRATEN, 2004 apud PINHEIRO et al, 2006,p. 9.194). 
 
 

                                                           
14  Refere-se a um conjunto de medidas que visam contribuir para a redução das taxas de mortalidade e lesões 
por acidentes de trânsito no país, através da implementação de ações de fiscalização, educação, saúde, infra-
estrutura e segurança veicular, a curto, médio e longo prazo. Trata-se, portanto, de um conjunto articulado de 
medidas intersetoriais, através das quais se estabelecem ações, metas e cronogramas de execução, visando à 
redução de acidentes e mortes no trânsito (PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE ACIDENTES E 
SEGURANÇA VIÁRIA, 2010) 



     

 

O comportamento humano no trânsito pode ser resultante do conflito pela 

disputa do espaço, em busca de mobilidade que permita atender aos mais diferentes interesses. 

Desta forma: 

 

 

A avaliação do comportamento humano no trânsito deve contemplar os processos 
psicológicos que atuam durante a condução do veículo: percepção e atenção, que 
permitem perceber a situação e as condições de trânsito; a interpretação e a 
avaliação das informações obtidas; a tomada de decisão mais adequada; e a 
execução da decisão, com rapidez e precisão. Esses processos psicológicos são 
modulados pela personalidade, inteligência, estilos cognitivos, motivação, 
aprendizagem, experiência e memória. (HOFFMANN; GONZÁLEZ, 2003 apud 
PINHEIRO et al, 2006, p. 9.192). 

 

 

Nesse sentido, percebe-se a importância de se trabalhar uma educação 

continuada, pois os condutores não devem ter apenas habilidade técnica, mas a consciência 

efetiva de suas ações, as quais se desdobram em atitudes de civilidade no trânsito. Ressalte-se 

que quanto mais cedo se iniciar esse processo educativo maiores resultados serão alcançados, 

visto que crianças e adolescentes15 se espelham em atitudes dos adultos, possuindo uma maior 

facilidade em assimilar mudanças comportamentais. De forma que, é viável educar como 

forma de prevenir, afinal ações educativas que promovam a formação de atitudes pode 

contribuir para um trânsito mais humano, melhorando a qualidade de vida. 

Minayo, Hartz, Buss (2000 apud ALBUQUERQUE, 2005, p.55) definem o 

termo Qualidade de Vida como: 

 

 [...] uma construção social com a marca da relatividade cultural, com três formas de 
referência: histórica, com parâmetros de qualidade de vida que diferem e 
determinado tempo do desenvolvimento econômico, social e tecnológico de uma 
sociedade específica; cultural , com valores e necessidades construídos e 
hierarquizados diferentemente pelos povos que revelam suas tradições; 

                                                           
15 Uma pesquisa de MALAQUIAS et al. (2002-2006) apud PINHEIRO et al (2006, p. 9.196) evidenciou, em 
1999, no Brasil, que a faixa etária de 20 a 39 anos apresentou a maior taxa de mortalidade proporcional em 
acidentes de trânsito (cerca de 45%), para qualquer tamanho da população. Seus estudos indicaram ainda um 
risco de morte por colisão de 17,42/100 mil habitantes, para esta mesma faixa etária. Os estudos indicam a 
vulnerabilidade desse grupo não somente como vítimas, mas também como causadores dos acidentes de trânsito. 
Fatores como a falta de experiência, o limitado poder de decisão, a velocidade excessiva, as infrações, a busca 
por emoções, o prazer em experimentar sensações de risco, impulsividade, o consumo de bebidas alcoólicas e 
outros tipos de drogas, entre outros, estão associadas ao comportamento de adolescentes e jovens adultos, e 
podem contribuir para a maior incidência de acidentes de trânsito nessa faixa etária. 
 



     

 

estratificações ou classes sociais, mostrando as desigualdades e heterogeneidades, 
padrões e concepções de bem-estar estratificados. (grifos do autor). 

 

 

Dessa forma, os estudos indicam a qualidade de vida como algo maior que 

abrange aspectos históricos e culturais, onde as necessidades surgem conforme as tradições de 

cada povo. Diante disto, percebe-se que a qualidade de vida está ligada às escolhas. Estas, por 

sua vez, estão relacionadas às habilidades e talentos que cada pessoa tem para se utilizar de 

seus recursos, sejam estes em grande ou pequena quantidade.16 

Logo, a formação de condutores é um processo incipiente onde não se pode 

formar este sem antes formar o pedestre. Trata-se de uma questão de educar que é diferente de 

formar. Afinal, a primeira refere-se à conscientização enquanto a segunda, a habilidade. Desta 

maneira, a formação técnica é o último estágio onde o condutor será habilitado a dirigir um 

veículo enquanto a educação deve ser contínua, a fim de que no momento oportuno, crianças 

e adolescentes tornem-se condutores e pedestres conscientes dos seus papéis como cidadãos.  

 

 

Porém o que se observa é que os conceitos e conhecimentos relativos ao trânsito são 
priorizados apenas no momento que o indivíduo necessita da Carteira Nacional de 
Habilitação, momento no qual se inscreve em um Centro de Formação de 
Condutores que irá lhe proporcionar conhecimentos acerca do Código de Trânsito 
Brasileiro e legislações relacionadas, sendo este tempo insuficiente para que possa 
adquirir noções que se encontram agregadas às exigências do trânsito, no caso, o 
respeito à vida, noções de cidadania, primeiros socorros, dentre várias outras. 
(SOUZA, 2011, s.p). 
 

 

A educação é um processo contínuo e cumulativo que ocorre em diversos 

contextos sociais, possibilitando a construção de novos conhecimentos17, no qual, dentre a 

diversidade de suas propostas, consta a formação de cidadãos conscientes da responsabilidade 

sobre suas ações e sobre sua vida. Trata-se, portanto, de um importante instrumento formador 

do perfil do condutor e pedestre, partindo-se do pressuposto que se as crianças e adolescentes, 

                                                           
16 Registre-se que certas coisas são valiosas por si mesmas, tais como: estar bem alimentado, desenvolver 
alguma atividade física, estar com a saúde em dia, ter liberdade para se deslocar onde desejar e responsabilidade 
sob suas escolhas, não dependendo, portanto do aval de quem quer que seja. 

17 De acordo com Freire (1984) apud Botelho (2009) o processo de construção do conhecimento pode ser 
considerado como uma atividade complexa, onde o indivíduo deverá não só decifrar e decodificar a escrita, mas 
também realizar uma interpretação de leitura do mundo. Entende-se por leitura de mundo, o modo de pensar, ou 
seja, a visão que a pessoa possui da realidade. 



     

 

em recebendo informações, conhecimentos, e orientações que contribuam para sua formação 

pessoal. Nisso, as normas de condutas no trânsito, passariam a ter atitudes diferentes daquelas 

que presencia atualmente, mostrando-se, assim, cidadãos e, especialmente, condutores mais 

conscientes. Nesse sentido, busca-se um cidadão mais engajado nas questões afetas ao trânsito 

e seu processo de humanização. Senão vejamos: 

 

 

A educação para o trânsito, e em especial a do público infanto-juvenil, é um dos 
instrumentos que podem contribuir para a redução a médio e a longo prazo dos 
índices alarmantes de acidentes no trânsito, pois um trânsito efetivamente seguro só 
será conseguido quando os cidadãos forem mais conscientes de sua responsabilidade 
individual e mais respeitadores dos direitos dos outros. A sociedade pode conseguir 
mais facilmente que seus cidadãos desenvolvam estes valores se, desde, cedo as 
crianças e os adolescentes forem educados, para que, quando adultos, tornem-se 
pedestres e, principalmente, motoristas mais conscientes. (FARIA, 1994 apud 
CARDOZO, s.a, s.p). 

  

 

É relevante acrescentar que, trabalhar pela prevenção significa contribuir 

para a diminuição do número de mortes no trânsito e, conseqüentemente, evitar o sofrimento 

de incontável número de pessoas, quer pela perda de vidas, quer pela ocorrência de lesões 

permanentes. Além disso, prevenir acidentes reduz consideravelmente o montante dos valores 

gastos pelo poder público com indenizações e despesas no atendimento à vítima de acidentes 

de trânsito.  Nesse processo é importante a participação da Escola visto que é ambiente de 

produção de conhecimentos enquanto espaço para propiciar e favorecer o contato dos alunos 

com os mais variados conteúdos e cumprir sua função social de formar cidadãos. Logo, cabe a 

escola dentre outros aspectos: 

 

 

Criar condições que possibilite a manifestação de opiniões e idéias, análise e 
reflexão dos fatos, a troca de vivências e experiências; Proporcionar aos seus alunos, 
de forma igualitária, o acesso a informação, a cultura, a arte, a tecnologia e a vida 
em grupo; Resgatar a alegria e o prazer de aprender; e Romper com a ignorância, 
valorizar o saber e a cultura, ampliar os horizontes dos alunos, a fim de que eles 
compreendam, encontrem e ocupem o seu lugar na sociedade. (RODRIGUES, 2007 
apud CARDOZO, s. a., s.p). 

 

 



     

 

Diante dessas considerações, o presente trabalho foi pensado com o escopo 

primário de propor mais uma ferramenta para o desenvolvimento de uma educação18 

continuada visando à conscientização e formação dos condutores do futuro. Logo, ter crianças 

e adolescentes como público a ser alcançado, mostra-se bastante pertinente, por compreender-

se que são mais receptivos e maleáveis a novos princípios e comportamentos, tornando-se 

excelentes cooperadores e multiplicadores. 

 

 

Considerando-se que o motorista reage às condições de trânsito a partir de aspectos 
relacionados às suas condições cognitivas e motoras, fortemente influenciadas por 
seus valores, atitudes, hábitos e crenças, evidencia-se, então, a necessidade da 
intervenção por meio de ações educativas para o trânsito que permitam a educação 
para a cidadania, em que o indivíduo torna-se responsável pela própria 
sobrevivência e manifesta respeito aos demais e às normas sociais, como pedestre, 
condutor e passageiro (HOFFMANN; LUZ FILHO, 2003 apud PINHEIRO et al, 
2006,p. 9.195). 

 

 

Atualmente, no Brasil as ações de educação19 de trânsito decorrem apenas 

da Semana Nacional de Trânsito e os mecanismos de fiscalização das infrações, como 

legislação e sinalização tais quais os agentes de trânsito ou reguladores eletrônicos como os 

pardais e lombadas, buscando apenas remediar as inúmeras situações que ocorrem no trânsito. 

Desta forma, há uma necessidade premente de transformação cultural da sociedade, a fim de 

que se eduquem as pessoas para as relações sociais20 no trânsito. 

                                                           
18 A Política Nacional de Trânsito (2004) apresenta algumas diretrizes a serem seguidas no tocante a promoção 
da educação de trânsito, quais sejam: Promover a educação para o trânsito abrangendo toda a 
população,trabalhando princípios, cidadania, valores, conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis à 
locomoção; Promover a adoção de currículo interdisciplinar sobre segurança no trânsito, nos termos do CTB; 
Promover a adoção de conteúdos curriculares relativos à educação para o trânsito, nas escolas de formação para 
o magistério, e a capacitação de professores multiplicadores; Promover programas de caráter permanente de 
educação para o trânsito; Promover a capacitação e o aperfeiçoamento técnico dos profissionais da área de 
trânsito; Promover a melhoria contínua do processo de formação e habilitação dos condutores; e Intensificar a 
utilização dos serviços de rádio e difusão de sons e imagens para veiculação de campanhas educativas 
 
19  Entenda-se educação como um dos principais instrumentos de transformação das condições tanto intelectuais 
quanto materiais de um povo, afinal os conhecimentos produzidos nesse processo contemplam os aspectos 
pertinentes a realidade na qual o indivíduo está inserido. Desta forma, o saber exercerá seu papel de suporte para 
o aperfeiçoamento das relações sociais. 

20 A correção dos desvios comportamentais nas relações sociais no trânsito pode ocorrer por meio de um 
conjunto de medidas que contemple diferentes aspectos comportamentais como (MARTINEZ FILHO, 2006 
apud PINHEIRO, et al , 2006,p 9.193.): um sistema de habilitação que contemple, além da formação e dos 
exames teóricos e práticos, avaliações médica e psicológica; do ensino de trânsito no sistema educacional, em 
todos os níveis de ensino, nos conteúdos das diversas disciplinas curriculares; e da intensificação da fiscalização 
onde se houver constado maior risco de acidentes, com ênfase às infrações de maior gravidade (excesso de 



     

 

A preocupação com a adoção de medidas de caráter educativo, pode ser verificada a 
partir do final da década de 60. Através da Resolução do Conselho Nacional de 
Trânsito, que institui diretriz para a Semana Nacional de Trânsito e orienta o 
desenvolvimento da campanha que deve atingir a todos os cidadãos, através de 
intensa propaganda e aplicação por parte do povo de aspectos legais da sistemática 
do trânsito. Nesse sentido, o órgão responsável pela administração do trânsito em 
nível nacional buscava iniciar um processo de conscientização da população para um 
trânsito seguro e mais humanizado. O que se observa é que pouquíssima coisa se 
alterou daquela época até os dias atuais, mantendo-se a semana nacional de trânsito, 
que ocorre anualmente na segunda quinzena de setembro, e o processo fiscalizatório 
como medida preventiva, restringindo-se a essas duas ações basicamente. 
(RODRIGUES, 2007 apud BOTELHO, 2009, p.15). 

 

 

Pelas considerações até aqui apresentadas, em síntese, pode-se até levantar a 

hipótese de que um dos grandes investimentos seria a aplicação dos saberes sobre trânsito 

como um dos eixos transversais nos currículos escolares, desde o ensino infantil, obrigando a 

sua aplicação interdisciplinar21 com todos os outros conteúdos escolares. 

Assim, de acordo com Martins (2007, p. 106 apud ECCO; BANASZESKI, 

2007, p.251) tornar um trânsito mais humano requer motivação na perspectiva educativa que 

refletirá na motivação da escola, da família e de todo o espaço do trânsito, estendendo a 

interdisciplinaridade a muito além da alfabetização e do Ensino Fundamental e Médio, ou 

seja, na dimensão do ser humano de forma totalitária, atingindo-o no que ele tem de mais 

importante: cidadania22, ética e respeito, que são elementos organizadores de uma instituição 

social. 

Ressalte-se de igual forma, a importância de incluir socialmente crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social23, onde muitas vezes vivem sem quaisquer 

                                                                                                                                                                                     

velocidade, dirigir alcoolizado; desobediência aos semáforos e paradas obrigatórias; e desrespeito às travessias 
de pedestres). 
 
21

 A interdisciplinaridade busca conciliar os conceitos pertencentes às diversas áreas do conhecimento a fim de 
promover avanços como a produção de novos conhecimentos ou mesmo, novas sub-áreas. (vide site 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade). 

22 O conceito de cidadania implica conflitos, já que, de um lado, está a idéia fundamental de indivíduo, e de 
outro, regras universais - um sistema de leis válido para todos em todo e qualquer espaço social. Assim 
considerando, é fundamental destacar a dimensão de cidadania inserida no trânsito, uma vez que este configura 
uma situação básica de diferença, diversidade, eqüidade, tolerância e de direitos humanos. (POLÍTICA 
NACIONAL DE TRÂNSITO, 2004). 
 
23 São considerados como segmentos sociais vulneráveis, as mulheres, as crianças e adolescentes, idosos e 
portadores de deficiências. Esse termo é utilizado para designar grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou 
politicamente, na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania. (MIOTO, 2000, p. 217). 
 



     

 

perspectivas sócio-culturais24 de maior vulto, inclusive, com grandes possibilidades de se 

verem envolvidas em atividades ilícitas. Então, um projeto social25 que atenda essa parcela, 

viria a tirá-los da ociosidade, ofertar a oportunidade de vivenciarem uma nova realidade 

social, onde se sintam úteis e importantes dentro do processo de formação de condutores, 

passageiros e pedestres do futuro, comprometidos e responsáveis por suas ações e/ou 

escolhas. 

Observando ainda a questão social26, se faz necessário dizer que a Polícia 

Militar, enquanto Instituição responsável pela preservação da ordem pública deve fomentar, 

prioritariamente, ações preventivas, razão pela qual, um projeto deste cunho faria com que a 

instituição abraçasse a causa da responsabilidade social ajudando essas crianças e 

adolescentes a se tornarem cidadãos melhores, a partir do ensino de valores morais e atitudes 

sociais elevados, propiciando-lhes a noção de uma melhor qualidade de vida, além de se 

constituir uma atividade com potencial para atenuar o envolvimento dos atendidos com a 

prática de delitos e com a criminalidade.  

Em resumo, a questão de partida que fomentou a elaboração do presente 

trabalho, reside em investigar, dentro da perspectiva da responsabilidade social e da Polícia 

Militar enquanto elemento destacado na Segurança Pública, como a instituição pode empregar 

a educação como ferramenta que contribua para a minimização dos índices de violência no 

trânsito, concomitantemente ao processo de inclusão social de crianças e adolescentes 

enquanto agentes multiplicadores de educação para o trânsito.  

                                                           
24 As condições de vida de um povo são determinadas pelo seu grau de acesso ao conhecimento, pois, é 
praticamente impossível se chegar a um patamar de evolução sócio-econômico-política, sem que os indivíduos 
tenham acesso aos instrumentos do conhecimento, ou seja, sem acesso à educação, à pesquisa, aos resultados e 
as condições de desenvolvimento técnico-científico, considerando que nesse ambiente, o conhecimento pode 
atuar como o agente transformador e revolucionário que transporta os indivíduos, antes incultos e desprovidos do 
poder de argumentação, a um mundo de diálogos e debates da realidade social que os cerca. É assim que os 
profissionais da educação irão exercer a função de transformadores da realidade social, ou seja, por meio do 
conhecimento e da criatividade que determina os caminhos do desenvolvimento e da evolução. (FREIRE, 1984 
apud SOUZA, 2011). 

25 Os projetos sociais são um exercício de cidadania, pois envolvem as pessoas para além do seu campo de 
vivência, permitindo a transposição de barreiras e preconceitos em benefício do outro. Eles são um meio para 
que haja maior conscientização do indivíduo diante do papel que ele desempenha na sociedade, além de 
despertar o sentimento de solidariedade. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_social). 
 
26 “A questão social não é senão a expressão do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de 
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão” 
(CARVALHO; IAMAMOTO, 2005, p.77). 
 



     

 

Embasando a discussão exposta, no próximo tópico apresentaremos a 

análise das entrevistas realizadas com as autoridades de trânsito do nosso Estado, quais sejam: 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Comando 

de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) e Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB). 

 

 

3.3 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS COM AUTORIDADES DE TRÂNSITO NO RN: 

RESULTADOS DA PESQUISA  

 

 

Diante de todo exposto, entendemos que a melhor maneira para se combater 

os níveis de violência no trânsito, além de contemplar os dispositivos legais instituídos que 

atuam coercitivamente, é promover a educação para o trânsito, resultando num processo de 

conscientização dos alunos, para transformação de atitudes e valores. 

Quanto à pesquisa realizada através de entrevistas semi-estruturadas 

(APÊNDICE A) realizada junto às autoridades de trânsito no nosso Estado, quais sejam: 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Comando 

de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) e Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), 

apresentou os resultados que, nesse capítulo, serão analisados para que se possa reafirmar a 

importância de se realizar um trabalho de educação para o trânsito de forma continuada, 

voltado para crianças e adolescentes, objetivando formar pedestres, passageiros e condutores 

mais conscientes de seus papéis na sociedade. 

Comentando-se acerca das entrevistas feitas com as autoridades 

supramencionadas, verifica-se unicidade nas opiniões dos entrevistados conforme passaremos 

a descrever suas conclusões. 

O primeiro questionamento se deu no intuito de saber qual a principal causa 

de incidência de acidentes e infrações de trânsito, percebendo-se predomínio de opiniões no 

sentido de que as principais causas estão voltadas a imprudência do condutor, ou seja, o 

comportamento humano nas relações sociais de trânsito. Vejamos as transcrições de algumas 

opiniões: 

 

 

A principal causa é a imprudência e a negligência dos condutores de veículos, que 
não respeitam as regras de trânsito. E ultimamente o que veio aumentar o número de 



     

 

acidentes, nesta capital, foi a malha viária que está muito deteriorada, com o 
aparecimento dos crescentes números de buracos nas vias de rolamento, tornando 
perigoso e até inviável a circulação de veículos nas mesmas. (Entrevistado do 
CPRE). 

 

 

O desrespeito as regras de trânsito que muda totalmente o comportamento daqueles 
que estão guiando os veículos. (Entrevistado da SEMOB). 

 

 

A causa principal é a imprudência e o desrespeito a legislação de trânsito. O 
condutor é a peça fundamental para a ocorrência de acidentes e infração de trânsito. 
(Entrevistado da PRF). 

 

 

De forma geral as principais causas de acidentes de trânsito são imprudência, 
negligência e imperícia. Total falta de respeito às normas de trânsito. (Entrevistado 
do DETRAN). 

 

 

Desta forma, observa-se que no trânsito, diversos problemas decorrentes do 

dia a dia resultam do comportamento inadequado de motoristas e pedestres como reflexos da 

defasagem existente entre o homem e a realidade de trânsito que abrange o aumento no 

número de automóveis nas vias, o êxodo rural e a má formação dos condutores. Embora seja 

observado o aumento do número de veículos em todo o mundo, o sistema viário e o 

planejamento urbano não acompanham tal crescimento, favorecendo os conflitos pela disputa 

de espaço e influenciando a ocorrência dos acidentes. É no trânsito que as pessoas 

descarregam suas frustrações e problemas pessoais. 

 

 

O homem, procurando encurtar distâncias tem negligenciado os limites impostos 
pelos padrões estabelecidos pela legislação (de trânsito) e, ainda, demonstrado ser 
deseducado no trânsito, através do desrespeito, provocações, demonstrações de 
superioridade, agressividade e violência. Isto decorre da particularidade de um ser 
humano possuir vários tipos de comportamento, ou seja, maneira de agir adquirida 
na vida social, que o distingue das outras espécies animais. (MARTINS, 2007, p.18 
apud ECCO; BANASZESKI, 2007, p.240). 

 

 



     

 

Quanto à segunda pergunta da entrevista, cujo objetivo consistia em 

esclarecer se a agressividade no trânsito estaria ligada às causas de acidentes e infrações, bem 

como que medidas seriam eficazes para minimizar a explosão de tal comportamento no 

trânsito, os entrevistados foram consonantes em suas respostas, os quais acreditam que o ser 

humano, enquanto condutor de veículo, se transforma em um ser competitivo e estressado, 

cheio de frustrações e anseios, tornando-se mais um combatente na guerra urbana em que se 

transformou o trânsito. Como forma de minimizar tal comportamento, os entrevistados 

apresentaram a educação como única maneira de transformar essa conduta hostil, uma vez 

que os educandos seriam capacitados a agir de maneira solidária nesse mundo antagônico, 

pois teriam a oportunidade de desenvolver a cooperação no trânsito. 

 

 

Segundo Piaget, assim é possível produzir conflitos sócio-cognitivos, mobilizando e 
forçando reestruturações intelectuais e, com isso, o progresso intelectual e 
emocional, pois a confrontação de idéias não significa uma competição, mas a 
exposição de pontos de vista divergentes – multidiversidade.” (Programa Educar 
para o Trânsito – DETRAN/PR, 2006, p. 5). 

 

 

As opiniões dos colaboradores da pesquisa representam um embasamento 

para se afirmar que o trânsito realmente transforma o comportamento do ser humano, 

enquanto condutor de veículo, uma vez que a maioria das ocorrências de violência no trânsito 

são provocadas por falhas humanas, dentre elas a não observância das normas de trânsito, 

excesso de velocidade, ultrapassagens irresponsáveis, falta de respeito para com outro usuário 

da via urbana. Essas falhas humanas freqüentemente são decorrentes do comportamento do 

condutor do veículo. Vejamos a transcrição de algumas opiniões:  

 

 

 (...) o estresse tornou o trânsito uma selva, na qual cada um pensa apenas em 
satisfazer o seu interesse particular, desrespeitando as regras. O ideal para minimizar 
esse problema é a educação, com uma maior preocupação na direção defensiva. 
(Entrevistado do CPRE). 

 

 

A educação de trânsito para que seja desenvolvido um novo comportamento, mais 
adequado para o trânsito de hoje em dia. Uma nova consciência seria instalada. 
(Entrevistado da SEMOB). 
 



     

 

A conscientização. A educação de trânsito deveria ser encarada de maneira 
individual, como a alfabetização, o aprender a lei. A educação sendo tratada dessa 
forma o trânsito seria bem mais diferente. (Entrevistado da PRF). 

 

 

O trânsito violento transforma o comportamento do homem, que movido pelo 
estresse do dia a dia deixa de respeitar as normas de trânsito, colocando os seus 
interesses a frente de qualquer coisa. A educação seria a alternativa mais eficaz para 
mudar esse comportamento, uma vez que haveria o desenvolvimento de uma nova 
conscientização. (Entrevistado do DETRAN) 

 

 

Diante da afirmativa da questão anterior quanto à importância da 

conscientização, foi perguntado aos entrevistados sobre a sua visão em relação à educação 

para fins de prevenção. Neste ponto, ressaltaram a sua relevância, pois através da educação 

vêem-se mudanças em atitudes e comportamentos e ainda que diante de tamanha importância, 

os gestores deveriam ofertar uma maior atenção nesta esfera. 

Nessa etapa da entrevista, ficou evidente que os entrevistados acreditam que 

para melhorar qualidade de vida no trânsito, deve-se investir na educação, uma vez que esta é 

a porta de entrada para a convivência no corpo social e a possibilidade de prevenção de 

acidentes. 

 

A educação de trânsito é primordial para a melhoria na qualidade do trânsito. E esse 
deveria ser um fator a ter mais investimentos pelas autoridades de trânsito. A 
educação deve partir principalmente da base, uma vez que as crianças serão os 
condutores do futuro, se tornando agentes de trânsito em potencial, pois irão cobrar 
dos próprios pais uma atitude positiva diante das adversidades apresentadas no 
trânsito. (Entrevistado do CPRE). 

 

 

A educação deveria ter mais atenção por parte dos gestores da administração 
pública, para que a mesma pudesse ser utilizada como forma de prevenção. Isso 
traria resultados a longo prazo se fosse institucionalizada, pois ela funcionaria com 
mais eficácia. (Entrevistado da SEMOB). 

 

 

A educação deveria ser tratada como prevenção, devido às mudanças que ela traz 
para o trânsito. A PRF, durante a abordagem, explica ao condutor infrator o motivo 
pelo qual ele está sendo notificado, qual a sanção e os prejuízos desse ato. 
(Entrevistado da PRF). 



     

 

A educação é o principal e único caminho para minimizar a violência no trânsito, 
mas não se pode deixar de observar que apesar de existirem incentivos para o 
aumento de número de veículos nas ruas, a malha viária não acompanha esse 
crescimento, permanecendo estagnada sem receber uma infra-estrutura adequada. 
(Entrevistado do DETRAN). 

 

 

No tocante ao entrevistado da PRF apesar deste considerar a educação como 

agente de transformação, na realidade essa Instituição trabalha com a educação de forma 

coercitiva uma vez que a realiza por ocasião das notificações, acreditando conscientizar o 

condutor naquele momento. Isso é legítimo e necessário em muitas ocasiões. A riqueza do 

processo educativo é a sua capacidade em trabalhar em várias frentes. Portanto, se mesmo 

pela multa (coerção) o cidadão foi capaz de tomar consciência da importância do trânsito, já 

houve avanço grande. Por outro lado, não se está dizendo que a PRF sempre trabalha por 

coerção, mas veja-se também que a certeza da impunidade tem tornado o crime, em todas as 

suas vertentes, “atividade compensatória”. 

Corroborando o pensamento de que a educação no trânsito pode ser tratada 

como prevenção e assim mudar o comportamento dos usuários do trânsito, são os exemplos 

do Japão e da Suécia27, os quais já amargaram estatísticas tão lamentáveis como a nossa. 

Hoje, esses dois países, após investirem em educação para o trânsito, são referenciais de 

trânsito seguro no mundo.  

Quando questionados se um trabalho educativo ajudaria a reduzir os índices 

de criminalidade no trânsito, enfatizaram que uma mudança de atitude, com a construção de 

uma nova consciência traria resultados mais significativos de forma a diminuir o número de 

acidentes e infrações no trânsito. 

 

 

Um trabalho educativo na área de trânsito, desenvolvido pelos agentes de trânsito, 
traria resultados de médio a longo prazo, uma vez que iria minimizar o número de 
infrações de trânsito, pois aquelas de menor potencial como estacionar em local 
reservado para outros iria incentivar na mudança de consciência na maioria dos 
condutores de veículos. (Entrevistado do CPRE). 

 

 
                                                           
27 Vide site www.educacao.detran.pr.gov.br 

 



     

 

A educação é fundamental para a construção de uma nova consciência e sem dúvida 
um trabalho nessa área o Estado teria resultados mais significativos e mais 
importantes. (Entrevistado da SEMOB). 

 

 

A PRF usa mais a fiscalização do que a educação. Esse setor não é tão difundido na 
instituição, devido a sua pequena participação durante todo o ano, pois ocorre 
apenas em determinadas campanhas. A educação deveria ser tratada de maneira 
mais impactante, mostrando a realidade que o desrespeito as regras de trânsito pode 
trazer para a vida das pessoas. (Entrevistado da PRF). 

 

 

 (...) A educação é a única forma de reduzir a violência no trânsito, pois ajuda a 
desenvolver o respeito entre as pessoas. (Entrevistado do DETRAN). 

 

 

Entende-se que só através da Educação há transformação, nas questões 

afetas ao trânsito não seria diferente visto que a mudança de atitude resultaria numa melhor 

qualidade de vida em sociedade com um trânsito mais seguro e humano. Nesse ponto, o fator 

educacional se expande por meio do comportamento do indivíduo nas vias públicas, pois se 

está inserido no trânsito desde o ventre materno até o último dia de vida. É interessante 

ressaltar que quer se passei, se caminhe, se pedale, ou se dirige, também se está no trânsito e, 

nesse momento, é transferida para aquela situação tudo o que foi aprendido na educação 

familiar e no convívio social. Se forem bons exemplos, formar-se-ão bons motoristas, 

pedestres e passageiros, educados e conscientes. 

 

 

Um dos meios de educar para o trânsito e para a vida, de forma a construir gerações 
de futuros condutores de veículos e pedestres mais concisos de sua cidadania e do 
valor do ser humano, é através da educação, que poderá iniciar nas escolas em níveis 
pré-escolar, fundamental e médio. No entanto, é necessário um trabalho coletivo, 
com a participação de toda a sociedade, em prol da construção de um trânsito mais 
seguro, humano e solidário. (ECCO, BANASZESKI, 2007, p.243). 

 

 

Outro questionamento foi no intuito de saber a importância de trabalhar 

educação de trânsito a partir da infância e da adolescência. Os entrevistados ressaltaram como 



     

 

primordial, pois seria proporcionada formação de atitudes e valores a estes, desenvolvendo 

uma consciência de cidadania e a importância de seu papel na sociedade. Senão vejamos: 

 

 

A importância do trabalho na área infantil é que os resultados serão permanentes, 
quando comparados com a educação para adultos, uma vez que estes já estão 
formados e eivados de vícios, tornando os conhecimentos adquiridos e postos em 
prática de maneira provisória e pontual. A educação na área infantil vai participar na 
formação dos valores do futuro adulto. (Entrevistado do CPRE). 

 

 

A educação infantil e fundamental é importante porque a visão de trânsito é feita em 
cima de valores mais conscientes, baseados nas normas de trânsito, promovendo 
assim a criação de futuros condutores, transformando a sociedade em que se vive. 
Seria desenvolvida na criança a consciência de cidadania e de seu papel na 
sociedade. (Entrevistado da SEMOB). 

 

 

Não há um trabalho específico com crianças e adolescentes. A educação de trânsito 
desenvolvida pela PRF ocorre durante as abordagens, pois no momento em que há a 
notificação, o agente informa qual a infração cometida, o que isso provoca e o que 
pode trazer de prejuízo para sua vida.  (Entrevistado da PRF). 

 

 

A educação de trânsito tem um objetivo único à prevenção de acidentes, 
principalmente quando trabalhado na educação infantil. As escolas deveriam ter 
projetos, nos quais a educação de trânsito fosse trabalhada, uma vez que os alunos 
serviriam como agentes multiplicadores. (...) É extremamente necessário que a 
educação de trânsito comece da base da educação. É imprescindível tanto no trânsito 
quanto para outras questões. Deve-se trabalhar trânsito, escola e família. 
(Entrevistado do DETRAN). 

 

 

De acordo com Faria (1994, apud Cardozo, s. a, p.14) a educação para o 

trânsito, e em especial a do público infanto-juvenil, é um dos instrumentos que podem 

contribuir para a redução a médio e a longo prazo dos índices alarmantes de acidentes no 

trânsito, pois um trânsito efetivamente seguro só será conseguido quando os cidadãos forem 

mais conscientes de sua responsabilidade individual e mais respeitadores dos direitos dos 

outros. A sociedade pode conseguir mais facilmente que seus cidadãos desenvolvam estes 



     

 

valores se, desde, cedo as crianças e os adolescentes forem educados, para que, quando 

adultos, tornem-se pedestres e, principalmente, motoristas mais conscientes. Levando-se em 

consideração os constantes óbitos no trânsito de crianças e adolescentes no Brasil é que se 

percebe quão fundamental são as bases educacionais. 

Para finalizar procuramos saber quais os trabalhos desenvolvidos para 

educação de trânsito pelos órgãos dos entrevistados. Vimos que na maioria não se dá de forma 

continuada, ocorrendo em épocas pontuais como a Semana Nacional de Trânsito, a realização 

de palestras e blitz educativas. 

 

 

O trabalho educativo desenvolvido pelo CPRE não é continuado. Ele é desenvolvido 
em parceria com o DETRAN, em épocas pontuais, como a semana de trânsito, e 
através de blitz educativas. Seria bastante interessante que o CPRE desenvolvesse 
um trabalho voltado para as crianças que unisse a instituição à escola, num sentido 
de responsabilidade social, porque a polícia iria até as escolas, mudando a imagem 
negativa da polícia, traríamos as crianças para o lado da segurança, teríamos 
multiplicadores da educação de trânsito e futuros condutores de veículos com 
consciência formada para a educação. (Entrevistado do CPRE). 

 

 

A SEMOB procura ser, dentro de seus limites, bem atuante na área de educação, 
tendo um setor específico para tal. É feito vários trabalhos que abrange os taxistas, 
condutores de opcionais e idosos. E quanto às crianças é feito nas escolas um 
trabalho bem lúdico com a utilização de teatro, informando qual o comportamento 
adequado quando estamos no trânsito, o que se pode e o que se deve fazer em 
determinadas situações. Existe ainda um trabalho feito nas faixas de pedestres e em 
alguns pontos de estacionamentos para tentar mudar determinados comportamentos 
inadequados pelos condutores. (Entrevistado da SEMOB). 

 

 

Existe o interesse da instituição de trabalhar com crianças, inclusive está em estudo 
um projeto que atue nessa área, em conjunto com outras instituições, como as 
universidades e a PETROBRÁS. Hoje ainda não existe, mas pensa-se ainda em 
palestras nessa área, porém tudo isso esbarra na falta de efetivo. (Entrevistado da 
PRF). 

 

 

Os trabalhos desenvolvidos pelo órgão se resumem em palestras e exposições de 
materiais de fiscalizações em algumas feiras de cidadania. (...) O PNET é um 
trabalho bastante interessante, porém não estava sendo desenvolvido como deveria. 
Assim, as atividades referentes a esse projeto foram canceladas, para ser 



     

 

reestruturado e colocado em prática, em época futura, como realmente deve ser. 
(Entrevistado do DETRAN). 

 

 

De acordo com os resultados das entrevistas, percebemos que apesar de um 

discurso que insiste na temática da educação para o trânsito, as iniciativas neste sentido são 

um tanto inconsistentes. O que existe são campanhas com sentido educativo para orientar 

motoristas, pedestres e passageiros a agir da maneira mais segura e correta no trânsito, as 

quais mais informam do que educam, pois são desenvolvidas, ao que parece, com finalidades 

muito mais políticas e/ou de publicidade para a instituição. 

Os sinais de trânsito e a perda de pontos atribuídos a cada infração cometida 

são fatores comuns nas campanhas promovidas pelas instituições. Assim, entendemos que não 

é o desconhecimento da legislação que provoca a maioria dos acidentes e sim o 

comportamento dos usuários das vias de trânsito que não cumprem o previsto na lei. Para 

cada propaganda de conscientização promovida com a intenção de mudar o comportamento 

dos condutores, passageiros e transeuntes, dezenas incitam a velocidade e a deseducação, a 

exemplo de alguns comerciais relativos a veículos automotores e bebidas alcoólicas. 

Diante deste quadro, verifica-se que o primeiro passo para desenvolver uma 

ação eficiente e eficaz de educação para o trânsito, seria estimular com maior intensidade o 

efetivo cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro e legislações pertinentes. 

Acrescente-se ainda que à Polícia Militar, como instituição integrante do 

sistema de segurança pública, que cumpre o papel constitucional de manutenção e do controle 

da criminalidade, via atividade de policiamento ostensivo, não conseguirá sozinha dar conta 

de tal desafio se outros setores se afastarem, ou forem excluídos do processo, como por 

exemplo, os operadores de educação. 

Em assim sendo, seria apenas mais uma novidade a desviar a atenção da 

PMRN da realização de sua missão constitucional, com o surgimento de atores de última 

hora, buscando colher os frutos políticos da iniciativa, enquanto a certeza da impunidade e a 

falta de consciência social, via usurpação do espaço público, continuarão a tornar o trânsito de 

nossas cidades a cada dia mais inviáveis. Logo, a proposta apresentada neste trabalho não 

constitui um projeto isolado, de iniciativa meramente policial militar, todavia, uma 

possibilidade coletiva de enfrentamento de uma questão crucial em nossas áreas urbanas. 

 

 



     

 

3.4 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO: DISPOSITIVOS LEGAIS 

 

 

Nas grandes cidades, o trânsito se tornou uma preocupação a mais nas 

políticas de segurança pública, haja vista o assunto está intimamente ligado ao crescimento 

urbano, se apresentando como um gradativo descompasso, uma vez que com o ritmo 

acelerado do crescimento deste, surgem também os problemas relacionados ao aumento no 

número de veículos28 em circulação, sem que haja políticas públicas, no mesmo ritmo, para 

solucionar os problemas relacionados à circulação de veículos e pedestres. 

Com tal situação, surgem também a criminalidade, marginalização e 

violência no trânsito como produtos oriundos de diversos fatores dentre eles os psicológicos, 

sociais e econômicos. Assim, verifica-se que a busca de soluções para essas questões 

negativas deve também surgir de uma aplicação integrada das políticas públicas de segurança, 

educação, saúde, desenvolvimento social e outras. 

É em um cenário como esse que se pode usar a educação como forma de 

garantia dos direitos fundamentais, bem como um instrumento de conscientização aos futuros 

condutores e pedestres, tendo em vista que nos altos índices de violência no trânsito, a culpa 

dos motoristas aparece como principal causa para os infortúnios. Isso nos faz entender que 

essa situação é também um problema de educação que afeta condutores e pedestres. 

As escolas devem disseminar as regras, valores, normas e condutas, assim 

como trabalhar a educação de trânsito, já que mais cedo ou mais tarde, os alunos serão futuros 

condutores de automóveis.  Isso é abordado, ainda, na Lei de Diretrizes Básicas (LDB) que 

enfatiza em seu art. 1º: 

 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL, 1996, s.p).29 

                                                           
28 O Brasil registra uma frota motorizada de 66.116.077 de veículos, dos quais 57% são automóveis. As motos, 
motonetas e ciclomotores representam 26% da frota nacional, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste 
– que concentram 60% das motos que circulam no país. (Departamento Nacional de Trânsito- DENATRAN, 
março de 2011). 
 
29 A Lei de Diretrizes Básicas está disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 



     

 

Desse modo, a educação deve começar cedo, até como forma de mudar a 

cultura brasileira de se preocupar com as informações sobre trânsito quando se está prestes a 

tirar a carteira de habilitação, ocasião em que possíveis habilitados correm para auto-escolas à 

procura de conhecimentos, através de aulas teóricas e práticas, legislação, mas tudo de 

maneira bem rápida e prática, sendo da mesma forma esquecido, pois como não se aprende 

apenas se decora, logo, os conhecimentos não são fixados. Em suma, uma educação 

continuada sobre o trânsito, aplicada às crianças desde os ciclos iniciais do ensino, vai 

contribuir para a formação da consciência, mas também para a estruturação do sentimento de 

responsabilidade perante a questão. 

Dessa forma, vê-se que a compreensão e o conhecimento das leis de trânsito 

não acontecem espontaneamente. Assim como os métodos utilizados na aprendizagem de 

escrita e leitura, a conscientização para as normas de trânsito precisa ser ensinada 

sistematicamente.  

Observa-se assim que a infância é a fase, na qual são mais aceitos os 

ensinamentos e condutas para o trânsito. Nesse entendimento, o Código de Trânsito 

Brasileiro, em seu art. 74 diz que “a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui 

dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”. Diz ainda o mesmo 

artigo, em seu parágrafo primeiro e segundo, respectivamente, que “é obrigatória a existência 

da Coordenação Educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de 

Trânsito” e “os órgãos ou entidades 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 CONTRAN30”. 

Confirmando o fato de que os ensinamentos de trânsito são melhores 

recebidos no ensino infantil, o art. 76 do mesmo código, assevera que: 

 

 

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. (BRASIL, 1997, s.p). 

 

 

                                                           
30 Trata-se do Conselho Nacional de Trânsito 



     

 

Nesse sentido, estabelece em seu parágrafo único que o Ministério da 

Educação e do Desporto deverá promover, mediante proposta do Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 

 

 

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. 

 

 

 Conforme a Política Nacional de Trânsito (2004) a educação para o 

trânsito31 ultrapassa a mera transmissão de informações, mas deve ter como foco o ser 

humano trabalhando a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. De 

forma que não deve se limitar a eventos esporádicos, bem como não permitir ações 

descoordenadas. Deve pressupor um processo de aprendizagem continuada e deve utilizar 

metodologias diversas para atingir diferentes faixas etárias e clientela diferenciada, primando 

pela disseminação de informações e pela participação da população na resolução de 

problemas, principalmente quando da implantação de mudanças. Neste caso, a educação para 

o trânsito só pode ser considerada eficaz na medida em que a população alvo se conscientizar 

do seu papel como protagonista no trânsito e modificar comportamentos indevidos. Afinal, 

uma comunidade mal informada não reage positivamente a ações educativas. 

A Lei de Diretrizes Básicas em seu art. 22 assegura que a educação básica32 

tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” sendo que esta última finalidade deve ser desenvolvida de maneira precípua pelo 

Ensino Médio, seguindo o que estabelece o art. 35 e incisos, incluem as suas finalidades 

específicas: 

                                                           
31Inclusive o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o trânsito – FUNSET, previsto no artigo 320 do 
Código de Trânsito Brasileiro e criado pela Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, tem por finalidade custear as 
despesas do Departamento Nacional de Trânsito relativas à operacionalização da segurança e educação para o 
trânsito. Sua constituição inclui o percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. (POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, 2004). 
 
32   A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino Médio. (art. 21, inciso I, 
LDB). 



     

 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (grifos 
nossos).  (BRASIL, 1996, s.p). 

 

 

Já a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso XII, assegura que a 

implantação de políticas de educação para a segurança do trânsito é de competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, confirmando que a temática 

“trânsito” deve ser trabalhada no seio da sociedade. Preceitua ainda, no seu art. 227, que o 

Estado, a família e a sociedade garantirão o cumprimento das medidas necessárias para que 

crianças e adolescentes tenham acesso a uma vida digna, que sejam respeitados os direitos e 

garantias fundamentais, pertencentes a todos os seres humanos. Orientadas nesse objetivo, a 

instituição família, juntamente com o Estado, Polícia Militar e Escola nortearão ações para o 

cumprimento desses princípios elencados em nossa Carta Magna: 

 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 
lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 
2009, s.p).33 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente34, os quais gozam de todos os direitos fundamentais 

                                                           
33Constituição Federal de 1988 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao.htm 

 

34 Os acidentes e as violências são uma grave violação dos direitos fundamentais, assim como uma das mais 
importantes causas de morbimortalidade nesse grupo. Entre crianças e adolescentes até 14 anos de idade, os 
acidentes de trânsito, principalmente os atropelamentos, têm maior impacto na mortalidade do que os 
homicídios. Os jovens, ao começar a dirigir, passam a constituir população de alto risco desse tipo de acidentes, 
especialmente pela inexperiência na condução de veículos, pela impulsividade característica da idade, além de 



     

 

inerentes à pessoa humana (art. 3º, Lei 9.069/1990 - ECA), cabendo à família, à comunidade, 

à sociedade em geral e ao poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos fundamentais (art. 4º, ECA). A prioridade compreende, entre outras, “a preferência na 

formulação e na execução das políticas públicas sociais35” (art. 4º, I, ECA). É através das 

políticas públicas que o Estado cumpre seu papel fundamental, visto que “a noção de política 

pública pressupõe a existência de uma esfera da vida que não é privada ou puramente 

individual, e sim sustentada pelo que é comum e público”. (SAPORI, 2007, p.69 apud 

SOUZA JÚNIOR, OLIVEIRA, 2009, p. 19). 

Desta forma, respaldando os princípios constitucionais, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente menciona a relevância do papel da família, sociedade e Estado em 

colocar a salvo de toda negligência, discriminação, exploração e violência todas as crianças e 

adolescentes, o que vem a destacar a importância do incremento de um programa preventivo 

dessa natureza. 

Construir cidadãos é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

mas para que este seja alcançado é necessário que seus direitos sejam respeitados e 

garantidos, e que o Estado, a família, sociedade, órgãos e instituições competentes, valorizem 

a criança e o adolescente enquanto sujeito em desenvolvimento, criando alternativas de 

intervenção. É importante se reconhecê-los como sujeitos sociais e de direitos e, portanto, 

capazes de agir e pensar, podendo trilhar o caminho da emancipação, autonomia e 

participação, que são os elementos fundamentais para a conquista da cidadania. 

No contexto legal, amparada pela missão constitucional, assegurada pelo 

art. 144, parágrafo 5º da CF, a Polícia Militar se apresenta como responsável pela preservação 

da ordem pública, buscando desenvolver ações que combatam os crimes, que afligem os 

cidadãos brasileiros com sentimento de insegurança e desproteção, desrespeitam normas de 

condutas e ferem valores.  

Nesse sentido, a Polícia Militar, a quem constitucionalmente compete o 

policiamento preventivo, usando programas de prevenção, além de contribuir com a 

                                                                                                                                                                                     

outros fatores, como o consumo de álcool e drogas, aliados à deficiente fiscalização existente no País. 
(POLÍTICA NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, 
2001). 
 
35 As políticas públicas têm como objetivo garantir a universalização de acesso aos bens da União e o 
comprometimento com a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Por sua vez, as políticas sociais são 
modalidades das políticas públicas que visam fornecer condições básicas de vida à população, minimizando o 
conflito entre capital e trabalho. 
 



     

 

diminuição da criminalidade, pode fomentar a educação de crianças e adolescentes, 

promovendo, assim, uma postura colaboradora e positiva para a convivência social. Ou seja, 

pelo enfoque da prevenção, a Polícia Militar pode de maneira satisfatória investir na educação 

para o trânsito no contexto das crianças em idade escolares, sem, no entanto, se desviar de sua 

missão constitucional. 

Seguindo essa postura, a Instituição pode também provocar o fortalecimento 

dos laços afetivos da criança com a família e a sociedade, melhorando a convivência entre as 

pessoas e ainda aproximando a Polícia Militar da sociedade, que passará a ter uma imagem 

mais forte e maternal. 

 

 

Assim, o conceito de “responsabilidade social”, adotado inicialmente pelo setor 
privado, como parte da política de restaurar e preservar a qualidade de vida das 
pessoas passa a encontrar eco nas instituições públicas e acreditamos que, aliado à 
visão de uma “polícia cidadã”, isto é, que respeite os direitos humanos e esteja 
engajada no processo de defesa da cidadania, pode contribuir sobremaneira para o 
estabelecimento de uma política social de prevenção à prática de violência e à 
criminalidade, de forma bastante satisfatória. (SOUZA JÚNIOR, OLIVEIRA, 2009, 
p. 16). 

 

 

Afinal, as ações inerentes à responsabilidade social abrangem a garantia de 

uma melhor qualidade de vida das pessoas que circundam o meio social no qual a Instituição 

está inserida. Considerando que: 

 

 

Apesar de ser do governo o dever de assegurar e dar condições para a sobrevivência 
digna do ser social, com os mínimos sociais garantidos, é bem sabido e sentido na 
dura realidade apresentada, que este não tem tido poderes suficientes para dar vistas 
a todas as demandas surgidas dia-a-dia em sociedade. (SOUZA JÚNIOR, 
OLIVEIRA, 2009, p. 43). 

 

 

Corroborando com o pensamento de Souza Júnior e Oliveira (2009, p.46) 

entende-se que a responsabilidade social, em muito contribuiria na reversão desta situação, 

colocando na população uma imagem bem mais positiva, atraindo ainda mais a comunidade 

para junto da instituição, que é o escopo básico das novas filosofias de aproximação e 

funcionamento conjunto, traduzindo-se em ações de prevenção ao delito através dessas 

atitudes positivas de mão dupla, tanto benéficas à instituição quanto à comunidade.  



     

 

A Polícia Militar seguindo as orientações da Política Nacional de Trânsito 

(2004) no sentido de priorizar e incentivar a participação da sociedade e promover a produção 

e a veiculação de informações claras, coerentes e objetivas, pode assim, construir um 

ambiente favorável à implantação de uma nova cultura, orientada ao exercício do trânsito 

cidadão e da qualidade de vida. Tal política busca atingir cinco grandes objetivos, priorizados 

em razão de seus significados para a sociedade e para o cidadão brasileiro e de seus efeitos 

multiplicadores, em consonância com as demais políticas públicas, quais sejam: 

 

 

1º. Priorizar 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; 
2º. Efetivar a educação contínua para o trânsito, de forma a orientar cada cidadão 
e toda a comunidade, quanto a princípios, valores, conhecimentos, habilidades e 
atitudes favoráveis e adequadas à locomoção no espaço social, para uma 
convivência no trânsito de modo responsável e seguro; 
3º. Promover o exercício da cidadania, incentivando o protagonismo da sociedade 
com sua participação nas discussões dos problemas e das soluções, em prol da 
consecução de um comportamento coletivo seguro, respeitoso e não agressivo no 
trânsito, de respeito ao cidadão, considerado como o foco dos esforços das 
organizações executoras da Política Nacional de Trânsito; 
4º. Estimular a mobilidade e a acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando as 
condições necessárias para sua locomoção no espaço público, de forma a assegurar 
plenamente o direito constitucional de ir e vir, e possibilitando deslocamentos ágeis, 
seguros, confortáveis, confiáveis e econômicos. 
5º. Promover a qualificação contínua de gestão dos órgãos e entidades do SNT, 
aprimorando e avaliando a sua gestão. (POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, 
2004, s.p). 

 

 

Com essa atuação, a Polícia Militar quebra paradigmas, apresentando o seu 

lado responsável com o social, quando volta às ações de prevenção do crime para a educação 

social, interferindo assim, de maneira excessiva no comportamento de crianças e 

adolescentes. Nesse entendimento, não há o que se questionar o papel social da instituição 

policial militar, que além de ser auxiliar do Estado na persecução criminal, é também, e 

definitivamente, colaboradora direta na constituição de uma sociedade mais justa e igualitária. 

No capítulo seguinte ressaltaremos a importância da responsabilidade social 

e do exercício pleno da cidadania no tocante a mudanças de atitudes e valores éticos e como a 

Polícia Militar pode participar desta mudança. 

 

 



     

 

4 A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO FOMENTO AO EXERCÍCIO  DA 

CIDADANIA  

 

 

O cenário mundial contemporâneo se apresenta com inúmeras 

transformações de ordem econômica, social, política e cultural que, por sua vez, se adequam 

às modernas formas de relações entre instituições e mercados, organizações e sociedade. As 

mudanças que vem devastando países, em especial os de terceiro mundo ou aqueles 

classificados como em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, causam intimidações de 

proporção inimaginável, uma vez que aumentam os desafios no campo do analfabetismo, 

desemprego, desrespeito aos direitos individuais, violência, dentre outros.  

A entrada do século XXI fez surgir nas pessoas e organizações uma série de 

preocupações sociais, dentre elas questões como a qualidade de vida numa sociedade 

globalizada, aproximando interesses organizacionais e sociais, com o fim de resultar em 

esforços múltiplos para a execução de metas compartilhadas, as quais atinjam também a 

elevação do padrão de qualidade de vida de suas comunidades, desenvolvendo assim o 

processo denominado Responsabilidade Social. 

Ao se falar em Responsabilidade Social, há quem a conceitue como 

assistencialismo ou filantropia. No entanto, seu conceito é bem mais complexo do que seria a 

simples idéia de altruísmo36. 

A produção do conceito de Responsabilidade Social traduz uma discussão 

entre várias visões diferentes. Há quem diga que ela representa a idéia de responsabilidade ou 

obrigação legal. Para alguns, o termo significa um comportamento pautado no sentido ético, 

para outros, o sentido transmitido é o de responsabilidade de maneira causal. Além dos que a 

comparam com gestos caridosos, existem os que a vêem pelo sentido socialmente consciente. 

Apesar das discordâncias, o conceito de responsabilidade social que é aceito 

pela maioria dos estudiosos na área, é o que a trata como sendo:  

 

O comprometimento permanente dos empresários em adotar um comprometimento 
ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, simultaneamente, a qualidade 
de vida de seus empregados e de seus familiares, da comunidade local e da 
sociedade como um todo. (SILVEIRA, 2003, p. 1).  

                                                           
36 Sentimento de quem põe o interesse alheio acima do seu próprio (AURÉLIO, 2010, p. 37). 



     

 

Esmiuçando o referido conceito de Responsabilidade Social, verifica-se que 

o mesmo está pautado na ética e na cidadania. Nesse sentido, qual seria o conceito de ética? 

O dia a dia nos mostra certa indefinição quanto à noção de ética, que na 

maioria das vezes é confundido com o conceito de moral. Segundo Passos (2006, p. 22), as 

duas palavras possuem raízes distintas, porém igual significado, uma vez que Moral vem do 

latim mores, significando costume, conduta ou modo de agir, enquanto que Ética origina-se 

de ethos, que possui a mesma significação, qual seja costume, conduta ou modo de agir, 

sendo esta a razão de serem tidas como sinônimas. 

Ainda que muitos tenham tal compreensão acerca de ética e moral, há quem 

considere como Sanches Vasquez apud Passos (2006, p.22) que de fato existe uma ligação 

entre os dois termos, mas que não os une, persistindo a diferença em face de manifestarem-se, 

cada um, com uma realidade distinta. 

 

 

Para eles, a moral, enquanto norma de conduta refere-se às situações 
particulares e cotidianas, não chegando à supressão desse nível. A ética, 
destituída do papel normatizador; ao menos no que diz respeito aos atos 
isolados, torna-se examinadora da moral. Poder-se-ia dizer que a moral 
normatiza e direciona a prática das pessoas, e a ética teoriza sobre as 
condutas, estudando as concepções que dão suporte à moral. São, pois, dois 
caminhos diferentes que resultam em status também diferentes; o primeiro, 
de objeto, e o segundo, de ciência. Donde deduzimos que a Ética é a ciência 
da Moral37 (SANCHEZ VASQUEZ apud PASSOS, 2006, p. 22) 

 

 

Nesse entendimento, pode-se dizer que ser ético é ser cidadão. E ser cidadão 

é ter cidadania. Mas o que seria cidadania? 

Segundo o dicionário Aurélio (2010, p. 164), cidadania é a condição de 

cidadão. E cidadão é o individuo no gozo de direitos civis e políticos de um Estado. 

Na filosofia política, encontra-se uma excelente definição do que seria 

cidadania. 

 

 

Redefinir a cidadania significa: primeiro repetir que esta não é um 
“brinquedo”, mas uma dimensão fundamental, provavelmente a dimensão 
mais fundamental, mais intensa da existência humana, na medida em que 

                                                           
37 Segundo o pensamento de SANCHES VASQUEZ (1975, p. 12 apud PASSOS, 2006, p. 22): “[...] a Ética é a 
ciência que estuda o comportamento moral dos homens na sociedade.” 
 



     

 

“viver com”, compartilhar o espaço de uma “cidade” comum; depois 
mostrar a realidade dos progressos conquistados, nos últimos cinqüenta 
anos, no campo político (defesa dos direitos individuais, repressão dos 
crimes de Estado, moralização das relações internacionais, etc.), 
progressos que não teriam sido possíveis sem a formidável pressão 
exercida pela opinião pública dos países livres; enfim, enfatizar que as 
vicissitudes inerentes a toda ação política não devem nos desanimar de 
prosseguir a nossa ação, nem fazer-nos preferir à felicidade das gerações 
futuras (pelas quais somos responsáveis) o nosso conforto presente. 
(DELACAMPAGNE, 2001, p. 189). 

 

 

Seguindo esse entendimento, vê-se que faz parte do exercício pleno da 

cidadania, para que todos os que não a exercem plenamente possam ver e fazê-lo. Assim, 

depreende-se que ser cidadão, individualmente ou socialmente, é também colaborar para que 

um maior número de pessoas exerça os direitos que lhes são previstos e outorgados, mas que 

ainda não foram por eles apropriados.  

Ser cidadão é agir para diminuir a exclusão em todos os seus aspectos, 

sendo um agente de solidariedade, em prol da igualdade entre os seres humanos. Ser cidadão é 

ser ético. É ser socialmente responsável. Assim, verifica-se que cidadania, ética e 

responsabilidade social estão interligadas, pois responsabilidade Social é o modelo de gestão 

ética das organizações, que ao lado de sua atividade principal, estabelece como missão da 

própria instituição, o atuar no sentido da inclusão de toda sua comunidade interna, fazendo 

desse público, indivíduos que exerçam plenamente a sua cidadania, e a partir de então, envide 

esforços e recursos no sentido de levar a cidadania para fora de seus muros, ocasião em que, 

agindo de tal forma, também exaura sua cidadania corporativa38.  

A Responsabilidade Social vem se destacando no meio social. Independente 

de sua vertente, as pessoas e as organizações estão se preocupando mais com a realidade do 

país e percebendo que todos devem ser responsáveis pela melhoria de sua comunidade, de seu 

entorno, do meio ambiente, enfim de tudo que os cerca, divergindo do pensamento, já 

ultrapassado, de que cabe apenas ao Estado o zelo pelo bem público. A pobreza, as 

desigualdades sociais e as péssimas condições de vida de uma parte da população estão 

despertando nas pessoas o espírito de colaboração mútua e a crença de que não adianta mais 

viver numa sociedade onde apenas uma minoria tem acesso a uma vida digna. Nessa linha, 

uma parcela da sociedade vem batalhando para oferecer aos adultos de amanhã dias melhores, 

com o fomento ao exercício pleno da cidadania. 

                                                           
38 Segundo Macintosh et al (2001, p. 18) cidadania corporativa seria “um relacionamento de mão dupla entre as 
sociedades e as corporações”. 



     

 

Historicamente, não existe uma data precisa para o inicio das ações voltadas 

para Responsabilidade Social, porém, é sabido que um marco foi a Revolução Francesa 

(1789), com o fim de uma gestão autoritária, ocasião em que foi publicada a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão pela Liga das Nações. 

No Brasil, as ações voltadas para essa área, se iniciaram na década de 30, 

durante o governo do Presidente Getúlio Vargas, com a criação do Ministério do Trabalho e, 

posteriormente, da LBA (Legião Brasileira de Assistência), SESI (Serviço Social da 

Indústria), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SESC (Serviço Social do 

Comércio). Embora, sem muita expressão, tais ações apontam a preocupação do Estado em 

tomar atitudes de cunho social. Com o decorrer do tempo, as ações com o fim de fomentar a 

cidadania se intensificaram com o surgimento da Campanha Contra a Fome e a Miséria pela 

vida, movida pelo sociólogo Betinho39 e da Campanha do Voluntariado. 

Hoje em dia, o conceito de Responsabilidade Social vem alcançando maior 

espaço no serviço público, uma vez que é praticamente impossível o gerenciamento de 

posturas de cunho social somente por parte do Estado, em possibilitar uma qualidade de vida 

minimamente decente, como ação de governo, sendo necessário que tais atitudes sejam 

inseridas como objetivos fins nos diversos ramos da sociedade, garantindo assim o 

desenvolvimento do cidadão e das gerações futuras. 

Nesse contexto, como a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, 

com ações de cunho social, poderia colaborar no fomento ao exercício da cidadania, uma vez 

que é considerada a mão forte do Estado e tem como missão constitucional a repressão contra 

ações criminosas? 

A Constituição Federal de 1988 foi intitulada de Constituição Cidadã pelo 

fato de primar pelos direitos fundamentais e sociais, firmados na cidadania e na dignidade da 

pessoa humana, com o objetivo de possibilitar condições sociais, culturais, econômicas e 

políticas, aptas a garantir a efetividade dos direitos do homem. Dessa forma, a população 

brasileira passou a clamar por uma aplicação efetiva dos direitos do cidadão. Nesse cenário, 

aparece a figura da Polícia Militar, com seu mister institucional de preservação da ordem 

pública, seja ela de forma preventiva ou repressiva, ultrapassando verdadeiras barreiras para 

alcançar o seu objetivo. 

Assim como a Constituição Cidadã mudou a cara do povo brasileiro, a 

Polícia Militar precisou também se adequar a tais mudanças, adaptando aos novos conceitos 

                                                           
39 Sociólogo Herbert de Souza que na década de 90 promoveu a campanha e estimulou ações pelo Brasil. 



     

 

impostos pelo novo modelo social, empreendendo esforços para mudar sua imagem de 

truculenta e arbitraria no trato com os seres humanos, e transformando-se em Polícia Cidadã, 

por exigências constitucionais. A Polícia Militar de hoje estabelece um sincronismo entre o 

seu labor direcionado unicamente a serviço da comunidade, ou seja, atuando em defesa do 

cidadão e não combatendo o cidadão. 

A Polícia Militar em sendo responsável pela preservação da ordem pública, 

procura produzir ações que combatam os crimes, que fragilizam o sentimento de segurança e 

proteção, desrespeitam normas de condutas e ferem valores. As ações de responsabilidade 

social, nas quais essa instituição está inserida, além de atuarem na prevenção, diminuindo a 

criminalidade, incentivam a educação de crianças e adolescentes, promovendo uma postura 

positiva para a convivência social e fomentando o exercício da cidadania. 

Nesse cenário, pode-se ressaltar a importância da união de esforços para a 

realização desse projeto, o qual possui uma natureza preventiva, educativa e de fortalecimento 

dos laços das crianças e dos adolescentes com a família e a sociedade, melhorando não só a 

convivência das pessoas nas relações sociais, como também aproximando tal população da 

instituição Polícia Militar, criando, assim, um laço mais estreito. 

É assim que a Instituição Policial pode usar a Educação para o Trânsito 

como instrumento social atuando, especialmente, com foco na prevenção da criminalidade e 

na violência no trânsito, através de um conjunto estruturado de políticas públicas, voltado para 

inclusão social, integração, educação e desenvolvimento urbano, chamado Projeto BIBITE-

TRANSITANDO NA ESCOLA, que tem como eixos principais a defesa da vida, o respeito à 

cidadania e a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. De forma que, o 

Projeto será responsável pela formação dos condutores do futuro, onde as crianças e 

adolescentes atendidos poderão, inclusive, serem agentes multiplicadores levando os 

conhecimentos de educação de trânsito para o seio familiar e convivência social, onde este 

trabalho deve ser concebido de forma a desenvolver atitudes e valores voltados ao respeito, à 

cooperação e a valorização da vida. 

Desta forma, discorremos no capítulo seguinte sobre um Projeto social 

voltado para educação de trânsito, desenvolvido pela Polícia Militar e responsável pela 

mudança de atitudes e valores éticos em crianças e adolescentes, visando minimizar os índices 

de violência e criminalidade do trânsito. 

 

 

 



     

 

5 PROJETO BIBITE - TRANSITANDO NA ESCOLA: RESPONSABIL IDADE 

SOCIAL E CIDADANIA NA FORMAÇÃO DO CONDUTOR DO FUTUR O 

 

 

O trânsito representa um grande conflito para a vida de muitas pessoas, pois 

ao mesmo tempo em que ele favorece a livre circulação das pessoas na malha viária, 

facilitando a ida a diversos locais onde são oferecidos serviços públicos, ele também é uma 

grande fonte de diversos males, como a violência das mais variadas, a poluição, os problemas 

de convivência entre as pessoas, dentre outros. 

Grande parte dos atuais problemas urbanos está relacionada ao trânsito. 

Nesse sentido, é sabido que a violência no trânsito provoca perdas irreparáveis ao país, pois 

milhares de vidas são perdidas em acidentes automobilísticos, e juntamente com as perdas 

vitais há ainda um grande prejuízo aos cofres públicos. 

Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde, o trânsito será a 

terceira maior causa de morte no mundo no ano de 2020. Em outra pesquisa da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, verificou-se que esta é a principal causa de mortes entre crianças e 

adolescentes de 01 a 14 anos de idade, conforme dados do Ministério da Saúde. 

Nesse cenário de guerra urbana, a Polícia Militar, em sua missão 

constitucional de ação preventiva à criminalidade, pretende usar uma postura de 

responsabilidade social, para através da educação de trânsito, para crianças e adolescentes, 

fomentar a cidadania, construindo pedestres, condutores e passageiros conscientes de seu 

papel no seio da sociedade e criando uma nova cultura orientada ao trânsito que prima pela 

preservação e qualidade de vida, definindo assim valores e princípios éticos a serem 

disseminados na exploração desse tema. 

O tema trânsito como prática educativa apresenta como benefícios a 

formação de futuros condutores dotados de uma postura mais adequada e consciente no 

trânsito. 

A implementação desse Projeto resulta não somente na qualidade da 

formação dos futuros motoristas, mas também na educação das crianças e adolescentes para o 

exercício da cidadania no espaço público, seja como pedestre, passageiro, ciclistas e 

condutores de veículos, além de torná-los agentes multiplicadores dessa nova cultura no seio 

familiar e no corpo social em que interage. 



     

 

“Poucas crianças morrem por não saberem português, matemática, história 

ou geografia, mas é absolutamente certo que por ano, 3.000 crianças morrem no Trânsito por 

não saberem se comportar adequadamente”. (ROZESTRANTEN, 2004, s.n apud CEIA, s.a, 

s.p). 

A educação tem um papel fundamental nesse contexto, pois além de 

modificar comportamentos e capacitar o desenvolvimento de valores e atitudes, 

potencialmente atuará como agente transformador da sociedade, que passará a receber 

crianças e adolescentes conscientes de sua função enquanto cidadão. 

O projeto BIBITE: transitando na escola constitui-se numa série de ações 

didático pedagógicas contemplando a educação para o trânsito e atendendo a educação 

infantil e ao ensino fundamental, sendo este trabalhado em dois ciclos. (1º e 2º ciclos). 

Seu público-alvo são os educandos dos segmentos do sistema escolar: 

educação infantil e ensino fundamental. Apresenta como questão-problema o trato no 

relacionamento da comunidade escolar com o trânsito, informando-lhes as regras pertinentes a 

esse tema e mostrando que, no dia a dia, nem sempre o relacionamento da população com o 

trânsito se apresenta de maneira equilibrada. 

Entretanto, um ponto que não pode passar despercebido, eis porque é 

imprescindível, é a participação dos professores. Estes, na função de gestores do processo de 

ensino/aprendizagem, são os únicos capazes de fazer a ponte entre os conteúdos curriculares 

desenvolvidos na escola e essa nova proposta de construção de cidadania via questões de 

trânsito. 

Várias campanhas educativas para o trânsito ocorrem no decorrer do ano, no 

entanto não são suficientes para concretizar a formação da cidadania e o comportamento 

adequado nas relações sociais entre pedestres, passageiros e condutores. O processo deve ser 

contínuo e emerge como uma questão educacional no sentido de formar adultos conscientes 

de seus direitos e deveres em relação ao trânsito. 

O art. 76 do CTB estabelece que: 

 

 

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 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, 1997, s.p). 

 



     

 

Assim, vê-se que este projeto vem ao encontro dos anseios da comunidade 

escolar e das proposições do governo. Ressaltando uma aliança promissora no processo de 

conscientização e minimização dos índices de violência e criminalidade no trânsito. 

Tendo como motivação o exercício de responsabilidade social por parte da 

Polícia Militar, associada à determinação da lei, a fomentação do exercício da cidadania e ao 

sentimento de melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, concretizando uma 

relação harmoniosa entre escola, família e sociedade, o projeto busca contribuir efetivamente 

na prevenção da violência, na redução dos acidentes e auxiliar na conscientização e 

conhecimento quanto à proteção da vida, para a paz no cotidiano dos espaços rurais e urbanos. 

Ensinar e formar cidadãos conscientes à luz da moral e da ética significa 

construir uma sociedade digna e ciente do seu papel na história da humanidade. 

Produzir o conhecimento dos preceitos essenciais de segurança no trânsito 

com a escola e a comunidade, conscientizando-os sobre a seriedade de manterem as suas 

integridades físicas e a de seus semelhantes, quando estiverem usando as vias públicas, torna-

se imprescindível nos dias atuais. E é dentro desses propósitos que este projeto será 

desenvolvido. 

Diante do exposto o objetivo principal é educar para o trânsito, alertando 

sobre os perigos que nele ocorrem e, sobretudo, como as pessoas devem se comportar e 

respeitar as leis para a segurança da relação homem e trânsito, tudo, na perspectiva de que as 

crianças e os adolescentes possam despertar para atitudes de valorização de suas vidas e de 

seus semelhantes.  De maneira que os educandos possam: Identificar a educação para o 

trânsito como fator de segurança individual e coletiva; colaborar para a formação de 

comportamentos que proporcionem segurança no trânsito e os que comprometem essa 

segurança; registrar comportamentos dos motoristas, pedestres e passageiros nas vias 

públicas; estudar posturas positivas e negativas, confrontando-as com as normas estabelecidas 

no Código Nacional de Trânsito; observar o movimento e comportamento das pessoas na 

escola; analisar a influência do espaço e a direção na circulação interna da Escola; identificar 

as regras de circulação como meio de manter a ordem e a segurança dentro da escola; 

reconhecer e identificar as principais formas de sinalização no trânsito; desenvolver a atenção 

e a percepção, aplicando-as à obediência à sinalização de trânsito; e trabalhar as virtudes e 

boas maneiras importantes na vida em sociedade, tais como a paciência, tolerância, respeito, 

responsabilidade, coleguismo, urbanismo, humildade, dentre outros, incentivando a 

construção de valores que viabilizarão a vida prática dos membros do corpo social, 

melhorando a qualidade de vida na sociedade. 



     

 

A metodologia a ser utilizada na implementação do projeto poderá sofrer 

alterações à medida que o mesmo venha se desenvolver, ou seja, de acordo com as 

necessidades que irão surgindo no decorrer da realização das ações instrutivas. Contudo, 

deverá seguir uma linha de trabalho que não fuja aos princípios propostos com o despertar dos 

alunos para a construção de condutas e atitudes positivas para com as questões do trânsito.  

Pela postura metodológica acima anunciada, não tem como se pensar em 

estratégia didático-pedagógica (que possuem como centro as tarefas de ensino) que possa não 

contemplar os alunos como sujeitos de suas aprendizagens, até porque envolve questões 

irrenunciáveis, na dimensão da formação de atitudes, as questões do trânsito, como 

fundamento da cidadania. 

Essas estratégias concebem os alunos como construtores de suas 

aprendizagens a partir das variadas possibilidades de relações deles com o meio circundante, 

com os professores e demais parceiros nos diversos desafios em apreender. 

Neste sentido, Silva (2002, p. 66), ao elaborar quadro comparativo sobre as 

tendências ou teorias sobre a aprendizagem descreve o grupo que se enquadra como Teorias 

Mediacionais, destacando: 

 

 

No sentido geral, a aprendizagem é um processo dinâmico de conhecimento, de 
compreensão de relações e de construção de saber, em que o objeto de aprendizagem 
e os fatores contextuais não são simplesmente incorporados, mas passam pela 
mediação relativa à subjetividade da pessoa que aprende. 
 

 

Desta maneira, como já frisado, para que se consolide o Projeto, a 

aprendizagem sobre o trânsito não terá outra saída a não ser que seja encarada como um 

processo dinâmico, de compreensão de relações e de construção de saberes. 

Por esta perspectiva, para se atingir os objetivos é aconselhável que se 

utilize estratégias diferentes, uma para a Educação Infantil e outra para o Ensino 

Fundamental, tornando-se assim dois blocos diferentes, porém não excludentes. 

No segmento da Educação Infantil devem-se utilizar estratégicas didáticas 

voltadas a ludicidade como narração de estórias, músicas, experiências vivenciadas em “roda 

de conversas”, apresentações teatrais, produção gráfica dos temas trabalhados nas atividades 

anteriores com exposição dos trabalhos, apresentação de vídeos sobre o tema em questão e, 

por fim, jogos e brincadeiras contemplando os conceitos de espaço, expressão e movimento 



     

 

corporal como agentes ativos no respeito ao trânsito. Para isso, como já fora ressaltado, a 

participação do docente é imprescindível porque somente ele é capaz de atrelar as tarefas do 

Projeto às tarefas do processo ensino/aprendizagem desenvolvidas em sala de aula. 

No segmento do Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos) a atividade será 

subdividida em duas partes. O 1º ciclo, abrangerá alunos do 2º ano e desenvolverá duas ações, 

ou seja, interpretar os sinais de trânsito, se utilizando de representação gráfica com significado 

dos sinais que fazem parte de seu dia a dia e produção de folhetos informativos advertindo 

acerca das conseqüências de atos irresponsáveis como a falta de respeito à sinalização, 

resultando numa campanha educativa envolvendo toda a escola. Já ao 2º ciclo, realizado com 

alunos do 3º ano, compete a confecção de uma cartilha (Diário do Agente BI-BI-TE) 

orientada pelo CTB sobre os fatos relativos à vivência no trânsito, onde poderão enumerar 

normas de conduta de pedestres e condutores de veículos. 

Complementando estas ações, eventos paralelos devem ocorrer na escola 

como uma Gincana BIBITE, na qual seriam apresentados os equipamentos utilizados no 

policiamento de trânsito e os alunos poderiam esclarecer suas dúvidas pertinentes a este tema, 

realização de palestras, peças teatrais e apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos, dentre eles um mural com as principais placas de trânsito trabalhadas, difusão de 

folhetos elaborados pelos educandos do 1º ciclo do Ensino Fundamental e exposição da 

Cartilha desenvolvida pelos alunos do 2º ciclo do Ensino Fundamental. 

Cabe observar que os policiais educadores serão inseridos na escola durante 

o período letivo, devendo por um bimestre está dentro da sala de aula, uma vez por semana 

sendo disponibilizados dois tempos de aula para o desenvolvimento das atividades relativas 

ao Projeto. Durante a realização destas atividades, as disciplinas regulares deverão atuar sobre 

o tema trânsito, demonstrando assim a interdisciplinaridade do assunto. No início do ano 

letivo os educadores deverão oportunizar a conversa sobre segurança de trânsito para os 

educandos do ensino infantil e fundamental, como, por exemplo, o uso indispensável da 

cadeirinha e do cinto de segurança, de maneira adequada e lúdica para os respectivos 

segmentos.  

Preferencialmente os policiais que compõem o Comando de Policiamento 

Rodoviário Estadual ou outro efetivo ligado a Polícia Interativa farão parte do grupo que 

desenvolverá o Projeto, partindo-se de uma fase piloto. A escolha por esses contingentes se 

justifica pela natureza de suas atividades policiais serem mais próximas ao público em geral, e 

nesse contexto, abrangerem as questões do trânsito. 



     

 

Em sendo a participação da família fator primordial para mudança de 

atitudes e valores, no início das atividades será agendado reunião com os pais no intuito de 

unir esforços, para através do tema abordado, colaborar na transformação do comportamento 

das crianças e adolescentes. 

Ao término das atividades, que se dará no período da Semana Nacional de 

Trânsito acontecerá a formatura simbólica dos Agentes BIBITE que contará com a presença 

de pessoas ilustres para os alunos, como familiares, autoridades, membros da comunidade 

escolar, parceiros do Projeto e os policiais militares educadores que farão a entrega de 

certificados e bottons de Agente BIBITE. 

A avaliação do Projeto BIBITE – transitando na escola será realizada 

durante o período em que policial permanecer na escola repassando informações, através de 

conversas com os professores que irão falar acerca da mudança de comportamento observada 

nos alunos envolvidos. Serão ainda agendadas conversas com os pais a fim de observar se o 

Projeto alcançou seus objetivos de conscientização e mudança de atitudes. Bem como 

avaliação dos alunos durante a realização da Gincana BIBITE onde poderão ser observados os 

conhecimentos adquiridos pelos mesmos. 

O projeto BIBITE- transitando na escola será executado pela Polícia Militar 

e contará com parcerias de diversas instituições dos mais variados ramos da sociedade, quais 

sejam: 

� Secretaria Nacional de Segurança Pública; 

� Departamento Estadual de Trânsito;  

� Prefeitura de Natal; 

� Ministério Público; 

� Poder Judiciário; 

� Instituições de Ensino Federal, Estadual e Municipal (públicas e privadas). 

Em assim sendo, um projeto social desta natureza aproxima a Polícia Militar 

da Sociedade, através da educação, sem que a Instituição venha a perder seu mister 

constitucional proporcionando a crianças e adolescentes uma oportunidade de mudarem seu 

futuro tornando-se cidadãos mais conscientes e responsáveis por suas escolhas. 

 

 

 

 

 



     

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A imprudência e a irresponsabilidade com que alguns motoristas conduzem 

os seus veículos fazem com que o trânsito represente, dentre outros, um problema de saúde 

pública, considerando o número de vítimas de acidentes, o acréscimo no volume de 

atendimentos hospitalares e, por conseguinte, o aumento dos gastos públicos em decorrência 

dessas questões. 

Os conflitos encontrados no contexto das relações sociais refletem-se, 

inexoravelmente, no espaço das vias públicas, em meio ao trânsito de veículos e pessoas. A 

finalidade precípua de transporte que é depositada nos veículos, com a respectiva liberdade 

que proporciona no deslocamento do ser humano, além de viabilizar o transporte de cargas a 

longas distâncias, é substituída por um sentido de agressividade onde os usuários das vias 

parecem manter permanente conflito, com grande número de vítimas.  

É notório que as máquinas assumem o comportamento daqueles que as 

conduzem, ou seja, são utilizadas, como instrumentos voltados ao progresso, ao 

desenvolvimento e ao bem-estar coletivo, ou como verdadeiras armas, prontas a provocar 

danos materiais e perda de vidas. Por quê? Essa é uma questão individual ou um problema 

que invoca questões como cultura e educação? 

Pelo que pudemos analisar da pesquisa realizada, o problema não alcança 

um ou outro infrator das regras de tráfego, entretanto, atinge dimensões mais amplas, que 

reclamam mudanças de comportamento, o que, por sua vez, implica em EDUCAÇÃO PARA 

MUDANÇA CULTURAL.  

A ética capitalista desregrada – no dizer de alguns, selvagem, agregada, 

como vimos, à perda, ou ainda, mutação de referentes importantes para uma construção 

identitária adequada ao convívio coletivo (família, escola, Estado, trabalho e igreja, por 

exemplo), proporciona certo “esquecimento” de valores, princípios e atitudes essenciais à 

conduta do homem em sociedade.  

Entendemos que a educação contínua é a principal ferramenta para uma 

transformação, pelo resgate desses elementos e para chegarmos à solução dos problemas 

relativos à extrema violência do trânsito brasileiro. Apesar de toda a moderna tecnologia 

empregada no controle das infrações, como agentes de trânsito, “pardais”, semáforos, radares, 



     

 

barreiras eletrônicas e multas, só um motorista consciente e responsável irá, independente de 

qualquer ameaça, apresentar um comportamento civilizado no trânsito. 

Desta feita, acreditamos que, introduzindo a educação para o trânsito no 

ambiente escolar, trabalhando com crianças e adolescentes, ainda em formação, podemos 

modificar as atitudes dos condutores do futuro, transformando-os em cidadãos responsáveis e 

conscientes. E, neste sentido, é relevante investir em projetos e ações educativas que levem as 

pessoas a buscar melhores condições de vida, mudando o seu comportamento no trânsito, e 

minimizando os índices de violência e criminalidade. 

Os dados coletados e analisados neste trabalho sustentam a necessidade de 

educar para o trânsito e para a vida, de modo a construir gerações de futuros condutores de 

veículos e pedestres mais conscientes de sua cidadania e do valor do ser humano.  

Refletindo sobre esta temática, entende-se que a Polícia Militar, enquanto 

Instituição responsável pela preservação da ordem pública deve fomentar, prioritariamente, 

ações preventivas. Por esta razão, o desenvolvimento de um projeto social voltado para 

educação de trânsito ajudaria crianças e adolescentes a se tornarem cidadãos melhores 

partindo da mudança de atitudes e valores e conscientizando-os de suas responsabilidades, 

além de oportunizar aos educandos a perspectiva de uma melhor qualidade de vida, 

minimizando a possibilidade de envolvimento com a criminalidade.  

A importância de uma educação para o trânsito continuada para minimizar 

os índices de violência além de uma mudança no comportamento humano foram confirmadas 

de forma unânime pelas autoridades de trânsito do nosso Estado, as quais foram entrevistadas 

durante a pesquisa. Dessa forma, é indispensável à busca de um processo de conscientização 

da sociedade, para que haja uma mudança em atitudes e incorporação de valores éticos como 

o respeito, a honestidade, a dignidade, a solidariedade, passando a serem atributos necessários 

para uma sólida e irreversível transformação da realidade e, especialmente, da caótica 

situação em que se encontra o trânsito em nosso país. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

 

 

1. QUAL A PRINCIPAL CAUSA DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES E INFRAÇÕES 

DE TRÂNSITO? 

2. EM SUA OPINIÃO QUE MEDIDA SERIA EFICAZ PARA MINIMIZAR O 

COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO TRÂNSITO? 

 

3. QUAL SUA VISÃO EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO PARA FINS DE 

PREVENÇÃO? 

 

4. UM TRABALHO EDUCATIVO AJUDARIA A REDUZIR OS INDICES DE 

CRIMINALIDADE NO TRÂNSITO? 

 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO  A 

PARTIR DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA? 

 
6. QUAIS OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO VOLTADOS PARA 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO? 

 
7. NO CASO DO DETRAN, O “PNET” É UM PROJETO ATUANTE? DE QUE 

FORMA? 


