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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a necessidade da implantação da Educação voltada para o trânsito 

no contexto escolar. A metodologia se baseou na pesquisa descritiva e bibliográfica, a qual 

teve abordagem sociológica e se embasou em teorias por meio de obras literárias, artigos 

científicos, leis e normas pertinentes ao tema proposto. É sabido que com educação é possível 

transformar comportamentos e potencializar o desenvolvimento de valores e atitudes, 

construindo um trânsito mais humano e cidadão e torna-se pertinente e urgente que a 

educação no trânsito seja implementada no contexto escolar, atendendo às instruções e 

disposições do CONTRAN. Além de ser uma medida preventiva e de conscientização e 

preparação do adolescente, como um futuro motorista, serve ainda como um fator motivador, 

beneficiando esses futuros condutores que, por meio de uma carga horária bem maior que a 

utilizada nos centros de formação de condutores oferece poderão ter uma base maior e meios 

de se preparar, com mais tempo, didática e melhor consciência, para enfrentarem o trânsito 

com uma postura mais amadurecida e respaldada, em relação aos possíveis riscos, os quais 

também devem ser claramente explanados nas aulas. Acreditamos que a proposta continuada 

desta ação poderá proporcionar não somente mais qualidade na formação dos novos 

condutores, mas também na formação de jovens para o exercício da cidadania, tanto como 

condutores de veículos automotores ou não, como pedestres, mas também na minimização 

dos índices de mortes e de acidentes de trânsito. 

 

Palavras-chaves: Educação, trânsito, condutor e conscientização. 

  



ABSTRACT 

 

The present work addresses the need to implement education focused on traffic in the school 

context. The methodology was based on descriptive and bibliographical research, which had a 

sociological approach and was based on theories through literary works, scientific articles, 

laws and norms pertinent to the proposed theme. It is well known that with education it is 

possible to transform behaviors and enhance the development of values and attitudes, building 

a more human and citizen transit and it is pertinent and urgent that traffic education be 

implemented in the school context, following the instructions and provisions of CONTRAN. 

In addition to being a preventive measure and awareness and preparation of the adolescent, as 

a future driver, serves as a motivating factor, benefiting future drivers who through a much 

longer workload than the one used in driver training centers, May have a greater base and 

means of preparing, with more time, didactics and better awareness, to face the traffic with a 

more mature and backed posture regarding the possible risks, which should also be clearly 

explained in class. We believe that the continuous proposal of this action may not only 

provide more quality in the training of new drivers, but also in the training of young people 

for the exercise of citizenship, as drivers of motor vehicles or not, as pedestrians, but also in 

minimizing Deaths and traffic accidents. 

 

Key-words: Education, traffic, driver and awareness. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Com freqüência se lê sobre trânsito nas primeiras páginas dos jornais, nos noticiários 

da televisão e rádio. De um modo especial, o centro das atenções se volta para as tragédias, 

com mortos e feridos, mas raramente são notícias de trabalhos que estão voltados para a 

segurança e a educação no trânsito. 

 Com o crescimento e o desenvolvimento do Brasil, as cidades tornaram-se pequenas, 

sem infra-estrutura para atender as necessidades da população. Dessa forma, adveio a 

expansão dessas cidades, com a concepção de bairros cada vez mais longínquos do centro. 

Juntamente com o crescimento das cidades, as pessoas se depararam com facilidades 

financeiras, que lhes possibilitaram a aquisição de veículos. Deste modo conseguiam atender 

às necessidades quanto ao cumprimento do horário estabelecido por seus empregadores e, 

também, como forma de satisfação íntima, proporcionando maior conforto. Essas mudanças 

fizeram com que o número de veículos majorasse e, conseqüentemente, aumentaram os 

congestionamentos e os desastres no trânsito. 

 A priori de uma sociedade, em qualquer circunstância deve sempre a proteção à vida 

e o imperativo é vivê-la com qualidade, alegria e responsabilidade. A necessidade de uma 

conscientização ampla e urgente sobre a Educação para o Trânsito é visível aos olhos de 

todos, dada a complexidade dos problemas que surgem no dia-a-dia de todas as cidades. Hoje 

toda a sociedade está envolvida, sob diferentes aspectos, com os problemas pautados ao 

trânsito. 

 Como se pode colaborar para a formação de cidadãos conscientes e em conseqüência 

motoristas educados, reduzindo as estatísticas de acidentes, é o desafio para este século. 

Enquanto isso, os incidentes prevalecem fazendo novas vítimas a cada dia, a toda hora e as 

pessoas envolvidas pertencem às diversas classes sociais, culturais e de variadas idades. 

 Acredita-se que, inserindo a educação para o trânsito em todos os níveis escolares, 

desde Educação Infantil até o Ensino Superior, respeitando os limites necessários para a 

aprendizagem, de acordo com cada faixa etária, conseqüentemente modificaremos as atitudes 

dos motoristas. 

 Conforme FRANCO, é uma questão cultural urgente: 

 

A escola como instrumento de apropriação do saber, assume mais um papel 

representativo na sociedade: a Educação para o Trânsito, que não pode ser isolada 

do contexto da cidade em que tem lugar, mas sim, estar ligada ao contexto social e 

cultural mais amplo. Trânsito é pedestre, passageiro, ciclista, catador de papel e 
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demais condutores. Preparar culturalmente a sociedade para o Trânsito Viário, é 

transformar a história em favor da preservação da vida.(2000, p.2) 

 

 A situação faz com que nos alertemos em relação questões de cidadania, pois as 

relações no trânsito engloba valores e princípios fundamentais para um convívio social 

saudável: respeito ao próximo, obediência às leis, a solidariedade, prudência. O que notamos 

atualmente em nossa sociedade é a fragilidade desses valores, mostrando uma sociedade em 

crise, marcada pela agressividade, individualismo e desrespeito. 

 Diante do exposto, e levando em conta que a escola constitui-se em espaço e 

momento significativo de Educação e de formação dos seres humanos torna-se relevante 

analisarmos como as escolas estão abordando a Educação para o Trânsito, pois a situação é 

um problema de educação que envolve não somente condutores de veículos e pedestres. 

 A diminuição das áreas rurais e a população migrante para as grandes cidades fazem 

destes espaços, na atualidade, locais de alta concentração econômica, mas baixa qualidade 

ambiental. 

 Vivermos em grandes cidades significa conviver com a poluição do ar, sonora, além 

de congestionamentos, demanda excessiva aos serviços de saúde, violência, entre outros. 

 

Dentre os problemas enfrentados pelos paulistanos, no dia-a-dia desta metrópole, 

estão àqueles relacionados à mobilidade e circulação pela cidade, além da poluição 

do ar. São fatores de aumento da poluição do ar: a grande quantidade de veículos em 

circulação, os congestionamentos que causam lentidão e provocam o aumento da 

emissão de poluentes pelo tempo em que o veículo encontra-se parado na via, a falta 

de regulagem de motores e controle sobre a qualidade dos combustíveis utilizado, 

entre outros. É no nosso século, no entanto, que o trânsito vai generalizar-se como 

problema urbano, à medida que as cidades crescem: a questão do trânsito faz parte 

da questão urbana de nossa época. Acidentes, congestionamentos, barulho, poluição 

parecem configurar um conjunto de condições adversas, que fazem com que o 

trânsito tenha uma imagem negativa, de caos, entre a maioria das pessoas que 

moram nas grandes cidades (VASCONCELOS, 1985, p. 08). 

 

 As normas e condutas relacionadas ao trânsito devem ser compreendidas e 

assimiladas por todos. E na escola podemos contribuir e assimilar esse processo. Assim, é na 

infância e na adolescência onde verificamos a maior aceitação de ensinamentos e de condutas. 

 Esta investigação justifica-se, também, mediante a constatação de que no Código de 

Trânsito Brasileiro, no Art. 76 afirma que: 

 

[...] A Educação pra o Trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º 

e 3º graus, através de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades 

do Sistema Nacional de Trânsito e Educação, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 
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 A ideia principal deste trabalho é de defender a necessidade da educação do futuro 

motorista, desde sua entrada na Educação Infantil até a saída do Ensino Médio, tendo 

seqüência no Ensino Superior, fase esta aonde os adolescentes chegam à idade da obtenção da 

habilitação provisória. O ensinamento de maneiras apropriadas de agir nas diferentes 

situações do trânsito, faz com que o motorista venha a se tornar uma pessoa mais segura e 

pronta para reagir de acordo com a legislação de trânsito. 
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2 - EDUCAÇÃO E TRÂNSITO: CONCEITUALIZAÇÃO 

2.1- Educação: 

 Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. No seu sentido 

mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma 

comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se 

formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao 

longo da sua vida. 

 O conceito de educação envolve o nível de cortesia, delicadeza e civilidade 

comprovada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização. 

 De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia René Hubert, a educação é 

um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, 

normalmente de um adulto em um jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado 

propósito no indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, 

econômicos, culturais e políticos de uma sociedade. 

 No sentido técnico, a educação é o processo sucessivo de desenvolvimento das 

faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na 

sociedade ou no seu próprio grupo. 

 Não existe um tempo constituído para as pessoas educarem-se. E disso decorre que a 

educação acompanha o processo do viver. É preciso imaginar a educação ao longo da vida 

como uma construção ininterrupta da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua 

capacidade de discernir e agir. Portanto, educação engloba o ensinar e o aprender e constitui-

se num processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano 

visando a sua melhor integração individual e social. Ou seja, consiste em comunicar normas 

de comportamento técnico-científico (instrução) e moral (formação do caráter que podem ser 

compartilhadas por todos os membros da sociedade). Neste sentido, Brandão (1993, p.7) 

afirma que "Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela [...]". 

 Educação (do latim educations) no sentido formal é todo o processo contínuo de 

formação e ensino aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados 

de ensino, sejam eles públicos ou privados. 

 No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a Educação divide-se em dois 

níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica compreende a Educação 
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Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A educação nacional remete para o grupo 

de órgãos que fazem a gestão do ensino público e fiscalização do ensino particular. 

 No processo educativo em estabelecimentos de ensino, os conhecimentos e 

habilidades são repassados para as crianças, jovens e adultos sempre com a finalidade de 

desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, auxiliar no 

crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas 

na sociedade. 

 Educar é um ato de amor e coragem, que está relacionada ao diálogo, ao debate e 

discussão. Enquanto seres humanos, vivemos em constante processo de aprendizado, pois a 

cada dia adquirem novos conhecimentos, novos saberes. 

 A educação não se restringi apenas a normais morais e intelectuais, mas também 

pode estar relacionada com o aspecto físico, como é o caso da educação física. 

 Para Niskier (2001), a escola é considerada como agência educativa, no sentido que 

ela coloca em ação os principais meios para que sejam atingidos os parâmetros considerados 

ideais pela sociedade. Ela reproduz os modelos, as normas, as idéias da sociedade e da 

humanidade em geral. 

 A escola, portanto, é arquitetada como um lugar de aprendizagem e não como um 

espaço onde professor se limita a repassar o saber ao aluno; deve tornar-se o local onde são 

elaborados os meios para desenvolver atitudes e valores e adquirir competências. Para Martins 

(2004, p.33), "a educação se processa por meio de razões e motivos. Um motivo é o efeito da 

descoberta de um valor. Há, pois uma estreita relação entre motivos e valores e entre valores e 

educação." 

2.2 – Trânsito: 

 Trânsito conceitua-se como a utilização das vias pelos veículos motorizados, por 

veículos não motorizados, pedestres e animais de tração, para fins de circulação, parada, 

estacionamento ou parada passageira. Leis de trânsito, são as leis que administram o tráfego e 

regulamentam os veículos, enquanto que Leis da estrada são tanto as leis quanto as regras 

informais que se desenvolveram ao longo do tempo para facilitar e ordenar o fluxo mal 

preciso do trânsito. 

 O trânsito prioriza-se, geralmente, pela organização, fluindo em faixas de tráfego 

numa direção particular, com cruzamentos e sinais de trânsito. O trânsito pode ser separado 

em classes: motorizado, não-motorizado (bicicletas, carroças e pedestre). Classes diferentes 

podem compartilhar limites de velocidade e direitos, ou podem ser segregadas. Alguns países 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_de_tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Limites_de_velocidade&action=edit&redlink=1
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têm leis de trânsito muito detalhadas e complexas enquanto outros confiam no bom senso dos 

motoristas e na boa vontade deles em cooperar, evidenciando o bom desenvolvimento 

da educação para o trânsito. 

 Caracteristicamente, a desorganização do trânsito eleva o tempo de viagem, podendo 

provocar acidentes, por conseguinte aumenta congestionamentos e conflitos entre os 

motoristas. 

 Em vias particularmente movimentadas, uma desordem secundária pode gerar um 

fenômeno conhecido como "ondas de tráfego". Um colapso total da organização pode resultar 

num engarrafamentos de trânsito. 

 Simulações do tráfego organizado geralmente engoblam a teoria das filas, processos 

estocásticos e equações de física e matemática aplicados ao fluxo de tráfego. 

 Regras da estrada são as práticas e procedimentos gerais que os utilizadores 

das estradas seguem, especialmente motoristas e ciclistas. Elas governam as interações entre 

veículos distintos e pedestres. 

 As regras básicas de trânsito são definidas por um tratado internacional sob a 

autoridade das Nações Unidas, a Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, de 1988. 

Nem todos os países são signatários da Convenção de Viena e, mesmo entre os signatários, 

podem ser encontradas pequenas variações locais na prática e outros fins. O Brasil se tornou 

signatário da Convenção de Viena em 10 de dezembro de 1990 pelo Decreto n.º 85.117, 

havendo no texto da promulgação apenas algumas pequenas ressalvas. 

 As maiorias das cidades modernas possuem o semáforo, que constitui a principal 

sinalização de trânsito. Com a opção de regulagem do tempo de preferência, cada via podem 

ser ajustados para levar em conta fatores tais como diferenças no volume de tráfego fato esse 

que em si já definiria a prioridade, entretanto existem exceções, em outros locais que não 

possuem esses recursos, são as trajetórias dos veículos que irão coincidir em deslocamentos 

que regularão a prioridade de um veículo sobre o outro. 

 Em ruas largas o suficiente para acomodar muitos veículos deslocando-se lado a 

lado, teoricamente é costumeiro que o trânsito seja organizado em faixas, isto é, corredores de 

tráfego paralelos cada um com sua velocidade, no entanto na prática essa teoria não funciona 

por vários motivos e situações diferentes. 

 Algumas vias possuem uma faixa para cada direção de deslocamento e outras 

possuem múltiplas faixas para cada direção, com marcas na pavimentação para indicar 

claramente os limites de cada faixa e a direção do deslocamento a ser utilizado. Em outros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congestionamento_(tr%C3%A2nsito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engarrafamento_de_tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_filas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_estoc%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_estoc%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluxo_de_tr%C3%A1fego&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Viena_sobre_Tr%C3%A1fego_Rodovi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro
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países as faixas não têm nenhuma marcação e os motoristas as seguem mais por instinto do 

que por estímulo visual. 

 Em grandes cidades, locomover-se de uma parte a outra da cidade através de ruas e 

avenidas comuns pode exigir tempo considerável, visto que a velocidade do tráfego é 

frequentemente reduzida por passagens de nível, áreas de manobra exíguas, pistas estreitas e 

falta de um limite de velocidade mínimo. Por isso, tem se tornado método comum em grandes 

cidades à construção de vias expressas ou vias de trânsito rápido, as quais são vias com acesso 

limitado e que se estendem por grandes distâncias sem quaisquer entroncamentos. 

 Nos países desenvolvidos, é componente integrante das estradas os que possuem vias 

expressas equipamentos especiais que permitem que os veículos de resgate do serviços de 

emergência, uma faixa seletiva e em alguns casos a prioridade de circulação alterando para 

verde todos os semáforos ao longo do caminho.  

3 - DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: 

 Dentre os diversos eventos que causam agitação na sociedade, os acidentes de 

trânsito com vítimas, envolvendo não só os motoristas, mas também, os pedestres, vêm 

destacando-se. Trata-se de um problemática preocupante, cuja solução é desafiadora, por 

envolver muitos fatores de ordem social e jurídica. 

 O trânsito é o mais relevante ponto de junção dos variados grupos, segmentos e 

indivíduos de uma sociedade. É um sistema extraordinariamente complexo, do qual todos 

necessitaram diariamente para deslocarmo-nos, como condutores, passageiros ou pedestres; 

para enviarmos as mercadorias que produzimos; para recebermos as mercadorias e produtos 

que consumimos. 

 O ser humano participa do trânsito mesmo antes do nascimento, ainda no ventre 

materno, constituindo formas de interação social. A educação é a porta de acesso para o 

convívio em sociedade e a possibilidade de prevenção de acidentes, como mostra a frase: a 

educação vem do berço. Os pais ou responsáveis tem importância essencial na educação de 

seus filhos, com o fim de processos identificatórios as crianças demonstram maior 

possibilidade de aprender e de serem futuros responsáveis por um trânsito mais consciente e 

seguro. 

 O nosso comportamento no trânsito é administrado por um conjunto de leis que 

prevêem comportamentos e ações corretas, bem como infrações, multas penalidades e a 

responsabilização civil e criminal por nossos atos no trânsito, principalmente quando 

depositamos em risco a segurança e a vida, nossa e das demais pessoas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Passagem_de_n%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Limite_de_velocidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_expressa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_de_tr%C3%A2nsito_r%C3%A1pido&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Bombeiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Bombeiros
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 O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entrou em vigor em janeiro do ano de 

1998, é muito mais rigoroso, pois a nova lei prima pelo rigor na aplicação de punições. Se a 

gravidade da infração ultrapassar os limites da periculosidade normal, o autor do fato 

responderá por crime culposo. Ademais, as violações individuais dos direitos das demais 

pessoas, como o de ter um trânsito seguro, estavam tomando proporções alarmantes, refletidas 

em índices estatísticos de acidentes e mortes no trânsito brasileiro. O que se percebe, 

infelizmente, é que muita das vezes é no trânsito que as pessoas depositam suas frustrações e 

problemas pessoais. 

 Segundo o CTB no Art.1 em seu §1°, temos a definição de 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”. (1997, 

p. 2)  

 Além da temática técnica, o trânsito é uma questão social e política. Assim sendo, 

quando pensamos no trânsito, devemos descrever as características da sociedade na qual se 

insere. Diante dessas características, o trânsito traz um tema, uma problemática sócio-

econômica, psico-social e nestes aspectos, o gerenciamento do trânsito tem sido uma 

aglomeração de conflitos. 

 Essencialmente a educação tem o desígnio de levar o homem a atingir um estado de 

maturidade que o capacite a se encontrar com a realidade de maneira consciente e assim agir 

de modo responsável. Além disso, o fato do homem ser um ser social e viver em constante 

relacionamento com as pessoas, é que faz pensar que a educação que cada indivíduo recebe 

pode ser a chave para os sentimentos e decisões na mudança e amadurecimento constante do 

comportamento humano. Essa convivência em sociedade é altamente complicada no mundo 

moderno onde as relações são mediadas por inúmeros objetos provenientes do trabalho 

humano para melhorar sua existência. O transporte e, por conseqüência, o trânsito fazem parte 

dessas relações. 

 

O trânsito é uma disputa pelo espaço físico, que reflete uma altercação pelo tempo e 

pelo acesso aos equipamentos urbanos, é uma negociação, dadas às 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. VASCONCELLOS (1988). 

 

 O homem, procurando diminuir distâncias tem descuidado dos 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 
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violência. Isto decorre da "particularidade de o se 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). 

 Todavia, é necessário conhecer e obedecer às leis de trânsito, desempenhando a 

cidadania e respeitando uns aos outros, o que se pode conseguir por meio da educação, pois 

conforme Ferreira (1995, p. 22): “O estado define a formação do cidadão como um dos fins 

da educação, atribuindo as instituições de ensino, públicas e privadas, o dever de dotar os 

jovens de condições básicas para o exercício consciente da cidadania. Ou seja, deixa a cargo 

dessas instituições a tarefa de transmitir conhecimentos aos jovens e desenvolver neles 

hábitos e atitudes, de forma a viabilizar a meta da cidadania”. 

 Atualmente, o trânsito vem se tornando um ambiente de oposição, agressividade, que 

culmina no índice significativo de mortalidade, e as principais vítimas do trânsito são os 

jovens. No ano de 2000 de 15 a 29 anos representaram 32,7% das vítimas fatais. (ALDÈ, 

2007). 

 Quando se fala em educação, se reflete sobre quem é responsável para que a mesma 

ocorra, sejam os pais, familiares, professores, ou aonde se constrói esta educação, seja no 

trânsito, no clube, na escola ou no trabalho. Acredita-se que estas aprendizagens equivalem a 

uma extensão das aprendizagens que ocorrem no lar, com a mediação dos primeiros 

educadores - os pais ou familiares mais próximos, mas todos os lugares e/ou pessoas com 

quem se convive educam constantemente; logo, existe um contínuo aprendizado. Com 

exemplos de bons comportamentos, boa índole e de personalidade equilibrada e socialmente 

adequada, ter-se-á conseguido demonstrar às crianças que a educação no trânsito faz parte do 

conceito de respeito ao próximo. O respeito gera inevitavelmente a educação. 

 Educar para o trânsito é essencial para a sociedade atual, que vive um quadro brutal 

representado por variadas formas de agressões ao homem em seu cotidiano. A escola 

necessita acompanhar as mudanças sociais preparando o educando para saber transitar no 

espaço público, além de refletir sobre a questão da ética, ou seja, repensar sobre as diversas 

faces de conduta do ser relacionadas ao ato de transitar. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais P.C.N.‟s (2001), trabalhar com 

o tema ética diz respeito às relações humanas presentes no interior e exterior da escola, posto 

que esta não é uma ilha isolada, ela ocupa um lugar importante nas diversas comunidades 

envolvendo as famílias dos alunos. A escola precisa estabelecer uma relação entre ética e 

trânsito estimulando, dessa maneira, a reflexão do aluno sobre sua conduta e a dos outros, a 
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partir de valores e princípios que norteiam o cotidiano, tais como: respeito, diálogo, 

solidariedade e justiça. 

 GULLO (2000) defende as ações educativas que promovam a formação de atitudes 

contribuindo, assim, para um trânsito mais humano e para a melhoria da qualidade de vida. 

Entretanto, a visão fragmentada de homem e de mundo tem influenciado a ação dos 

educadores que formulam seus objetivos sem ouvir a criança e o adolescente, sem 

compreender sua vivência e sua percepção sobre a realidade do trânsito. A Educação de 

Trânsito é concebida apenas como o ensino de regras e o treinamento de habilidades como 

únicas formas de atingir o objetivo de reduzir o envolvimento em acidentes. 

 De acordo com Vasconcelos (2001), o trânsito é o “mundo da rua” por excelência, ou 

seja, é o universo da convivência entre estranhos - um espaço público compartilhado por 

gente que não se conhece pessoalmente, que tem seus próprios objetivos e que depende das 

ações e reações dos demais para alcançá-los. Portanto, cabe a todos nós assumirmos o papel 

de colaboradores na busca de um trânsito seguro, pacífico e solidário tendo como base a 

educação voltada para o resgate da cidadania e a valorização da vida. 

 Para Martins (1991), a leitura é uma experiência individual sem demarcações de 

limites, que não depende somente da decifração de sinais gráficos, mas de todo o contexto 

ligado à experiência de vida de cada ser, para que ele possa relacionar seus conteúdos prévios 

com o conteúdo do texto e, assim, construir sentidos. 

 Na concepção de Foucambert (1998), o ato de ler implica a criação de significados 

relacionados às informações que o leitor tem àquilo que já sabe. 

 Cagliari (2004), afirma que a leitura não se reduz à somatória dos significados 

individuais dos símbolos (letras e palavras), mas obriga o leitor a enquadrar todos esses 

elementos à compreensão crítica da mensagem textual. Nesse sentido, precisamos oferecer 

diferentes formas de leitura e propiciar momentos de análise e reflexão para transformar a 

leitura mecânica em leitura dinâmica. A forma como que a escola trata o ato de ler e escrever, 

leva facilmente muitos alunos a terem aversão à leitura e consequentemente à escrita, o que é 

realmente um fator negativo no campo educacional. A leitura e a escrita não podem se reduzir 

a um conjunto de normas. O texto revela a representação do pensamento, portanto deve ser 

compreendido e interpretado de maneira objetiva e clara, significando ir além da simples 

dissecação a que se refere o formalismo das técnicas de leitura e escrita. Nessa perspectiva, 

Luckesi (1993) considera que: O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua 

prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. 
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E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e educandos criadores, 

intrigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes, persistentes. (p. 29) 

 Para Vigotsky (1998) “a função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio 

social”. Neste sentido, propiciamos no ambiente escolar o caráter dialógico valorizando as 

experiências de vida do educando respaldados, assim, na troca de experiências. Acreditamos 

que o caráter sociocultural do processo de conhecimento nos faz pensar num educando social 

e histórico, e que, por isso mesmo, deve ser estimulado à criação e à autonomia, uma vez que 

ao entrar na escola, o mesmo já tem competência linguística.  

 A escola melhorar seu desempenho oral e, consequentemente, o aprimoramento da 

expressão escrita. O ato de escrever possibilita a participação do homem na vida em 

sociedade, em termos de compreensão do presente e do passado e em termos de possibilidades 

de transformação sociocultural futura, tornando-se instrumentos de aquisição, transformação e 

produção do conhecimento, além do que elementos importantes na construção da cidadania. 

Como afirma Lajolo (2001): É lendo que adquirimos novos conhecimentos, desafiamos nossa 

imaginação e descobrimos o prazer de pensar e sonhar. O aluno com dificuldade de análise 

crítica da leitura perde a oportunidade de entender a riqueza de aprender sobre a cidade, seu 

estado ou país nas aulas de Geografia e História e de compreender o funcionamento e as 

características da vida. Finalmente, é por meio da leitura que se tem acesso à cidadania. (p. 

34). 

 Quando falamos em educação, refletimos sobre quem é responsável para que a 

mesma ocorra, sejam os pais, familiares, professores, ou aonde se adquire esta educação, seja 

no trânsito, no clube, na escola ou no trabalho. Acredita-se que estas aprendizagens equivalem 

a uma extensão das aprendizagens que ocorrem no lar, com a mediação dos primeiros 

educadores - os pais ou familiares mais próximos, mas todos os lugares e/ou pessoas com 

quem se convive educam constantemente; logo, existe um contínuo aprendizado. Com 

exemplos de bons comportamentos, boa índole e de personalidade equilibrada e socialmente 

adequada, ter-se-á conseguido demonstrar às crianças que a educação no trânsito faz parte do 

conceito de respeito ao próximo. O respeito gera inevitavelmente a educação. 

 O fator educacional se estende por meio do comportamento do indivíduo nas vias 

públicas, pois se participa do trânsito desde o ventre materno até a morte. Convém lembrar 

que quando se dirige, passeia, se caminha também se está no trânsito e, nesse momento, se 

repete o que foi aprendido na educação familiar e no convívio social. Se foram bons 

exemplos, formar-se-ão bons motoristas, participantes do sistema de trânsito, educados e 

conscientes. 
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 Educar para o trânsito é preservar a vida, evitar acidentes, exercer a cidadania, no 

qual respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos 

determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito. 

 Sabemos que esta não é uma tarefa simples e fácil. Pois, para transformar uma 

sociedade, é importante a participação, conscientização e o desejo de cada criança, 

adolescente, adulto ou idoso. É necessário que os pais, professores, empresários e as próprias 

autoridades percebam que atitudes corretas no trânsito podem salvar vidas. Ademais, as 

mudanças passam pela perspectiva do querer, pela opção.  

 É necessário conscientizar o cidadão que a reeducação, a se iniciar nos bancos 

escolares, já nas primeiras séries, não pode se limitar à situação escolar. Ela precisa mobilizar 

as crianças, os familiares, a comunidade, o estado e a nação, tanto em relação à educação dos 

pedestres quanto à dos condutores, dos policiais e dos advogados e juízes, para que a atuação 

de cada um seja sempre de forma positiva. Martins (2007, p.83) 

 Da mesma forma como a aprendizagem da leitura facilita e amplia o entendimento 

do mundo possibilitando sua transformação, passar por um processo de alfabetização no 

trânsito para aprender a ler as cidades, as ruas, as estradas e outros elementos que norteiam o 

ir e vir organizado poderá facilitar o trânsito sem perigos. 

 No trânsito e na mobilidade humana sempre estará presente o fator humano, 

portanto, não podemos reconhecê-lo como fenômeno individual, porém como um processo 

coletivo. O psicólogo deverá contribuir, a partir de seu conhecimento técnico, nas relações 

que se estabelecem neste coletivo, bem como nas intervenções, como um dos atores neste 

processo que exigirá a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. Nesse entendimento, 

Furtado ( 2010) reforça que:  

 

[...] A circulação humana é um problema complexo, multideterminado, e que exige 

macrossoluções, e nós, psicólogos, fazemos parte e precisamos nos preparar para 

isso. É nosso compromisso com todos aqueles que circulam pelas cidades é nosso 

compromisso com a questão da mobilidade humana (FURTADO,2010, p. 40).  

 

 O trânsito está, acima de tudo, fundamentado no direito que o cidadão possui de ir e 

vir, visto que o exercício deste direito se dá em espaços públicos, que, infelizmente, não são 

considerados como de todos, em um reconhecimento de que o cuidado e as obrigações são 

imputados a todos os cidadãos.  
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 Assim temos que o conceito de público não deve ser associado a uma idéia de 

governo ou estado, mas deve ser reconhecido como de cada 5 cidadão, de cada indivíduo que, 

com sua particularidade e singularidade, constrói este espaço de convivência. 

 

“ [...] No mundo atual, a adaptação às novas exigências é uma das características 

mais relevantes para a vida em sociedade. Cada vez mais a escola tem assumido um 

papel social que busca formar cidadãos aptos a viver em comunidade. A Educação 

tem sido considerada como “um instrumento indispensável para o desenvolvimento 

social e econômico” (ORDOÑEZ, 2005,p.78). 

 

 Cabe à escola a função de transmissão da cultura e do saber historicamente 

acumulado pela sociedade, com o objetivo de formar e capacitar os indivíduos para participar 

como agentes na construção dessa sociedade. É a educação que pode oferecer as ferramentas 

para a construção da cidadania, implicando a incorporação de novos valores e atitudes e 

envolvendo direitos e deveres. 

 Mais do que o produto alicerçado pelo projeto de educação para o trânsito, o 

importante é o processo de construção, isto é, o trajeto percorrido pela criança para assimilar o 

conceito. Desta forma, a capacitação reitera o papel fundamental do lúdico, do brincar e da 

arte como recursos para pensar e agir sobre a realidade. 

  A proposta do educador não deve ser apenas informar as crianças sobre as regras de 

segurança no trânsito, mas sim realizar um projeto de educação para o trânsito na escola, de 

que a superação dos problemas e a criação de recursos para a transformação da realidade se 

concretizam na elaboração de projetos, lembrando que todo projeto educativo deve considerar 

a realidade que temos e o que precisamos para construir a realidade que queremos (RIOS, 

2001). 

 O Art. 79 do CTB, diz que: “Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão 

firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.” (CTB, 

1997, p.24) 

 Na realidade, se sabe que existe uma escassez de atividades realizadas sobre esta 

temática nas escolas. Os currículos escolares são formados por disciplinas que se encontram 

fechadas em si mesmas e as vezes são incomunicáveis com as outras áreas do saber. Cabe ao 

educador para fazer a interdisciplinaridade. 

 Faz-se confusão entre educar e informar. Em grande parte, as campanhas 

institucionais, mais informam do que educam, pois são desenvolvidas com fins publicitários. 

Os sinais de trânsito e os pontos para cada infração cometida são fatores comuns nas 
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campanhas institucionais e se entende que não é o desconhecimento da legislação que causa a 

maioria dos acidentes e sim o comportamento reinante do não respeitar a lei. Para cada 

propaganda de conscientização, existem dezenas incitando a velocidade. O primeiro passo 

para desenvolver ação eficiente de educação para o trânsito é fazer cumprir o código de 

trânsito brasileiro.  

4 - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

 É indubitável que a conscientização das pessoas é de enorme importância; mas não 

basta, é preciso que além de conscientes sejam pessoas críticas e que atuem na sociedade 

como cidadãos que tenham clareza de seus direitos, como também, de seus deveres. Por isso, 

entendemos que a educação deva primar pela formação e construção de valores morais e 

éticos, no intuito de promover e valorizar a vida. 

 Educação para o Trânsito na escola é importante, pois é uma maneira de 

conscientizar os alunos dos perigos que existem no trânsito, quando não são tomados os 

devidos cuidados necessários. Outro fator que se destaca é os fortes laços que existem entre a 

escola e a comunidade na qual estar inserida. Todo conhecimento adquirido na escola, com 

certeza é repassado para os demais membros da família, como também aos vizinhos e, às 

vezes, levado ao conhecimento da comunidade a que pertence. 

 Desta forma, o trabalho da escola pode ser muito valoroso, para que se aconteça o 

menos possível de falhas em nossa sociedade, ao promover juntamente a conscientização dos 

alunos, a informação sobre as leis e reforçando princípios e valores de convivência cidadã.  

 Estamos em uma sociedade em desenvolvimento e as pessoas devem estar 

conscientes e inteiradas da importância do trânsito e a necessidade de conhecer e respeitar as 

leis de trânsito para segurança de todos. 

 Se conscientizarmos a criança desde a infância a respeito do trânsito e, 

principalmente, a vida, conseguiremos tornar o indivíduo mais consciente de suas 

responsabilidades, tanto agora, enquanto criança, quanto no futuro, quando este for adulto. 

 É de extrema importância a conscientização de todos para que o respeito, a 

honestidade, a dignidade, a solidariedade enfim, a vivência de valores éticos possam 

contribuir na superação de quadros de sinistralidade no trânsito. 

 Um trânsito seguro e em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos 

e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito a estes cabendo, no âmbito das 

respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 
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 Entretanto, constatamos que poucas escolas possuem ações integradas com órgãos 

públicos, que não há estrutura governamental para assegurar este direito e, muito menos, 

dispositivos de controle efetivos que permitam a existência de um trânsito em condições 

seguras, talvez isto aconteça pela limitação ao cumprimento da lei, nos diferentes contextos 

sociais. 

 No entanto, acredita-se que um dos principais recursos e/possibilidades para 

assegurar o direito a um trânsito seguro é a criação de um processo pedagógico de valorização 

da vida, que possibilite aos indivíduos e grupos, a consciência de seu agir, nas diferentes 

situações vividas nos espaços públicos. 

 É evidente que a maioria das pessoas da sociedade tende a associar o termo trânsito à 

imagem do automóvel. Ou ainda, associá-lo às placas de sinalização, aos agentes de 

fiscalização, enfim, aos aspectos mais técnicos, legais e menos humanas. Acontece, também, 

de pensarmos nas tragédias, nas perdas resultantes do trânsito, diariamente noticiadas pelos 

veículos de comunicação. 

 Desta forma e, devido à dinâmica das relações pré-estabelecidas entre os 

participantes do trânsito em seus diferentes papéis, fica evidente que quem possui um veículo, 

ou está dentro de um, sente-se em maior vantagem, direito e poder. Reserva-se ao pedestre o 

espaço que sobrar, cabendo a ele, submeter-se a isso por ser o participante mais frágil nesta 

esfera. 

 Educar, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, no 

trabalho, na convivência humana, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 A conjuntura da atual realidade brasileira, com uma profunda divisão social e uma 

injusta distribuição de renda, tem dificultado o desenvolvimento de um processo democrático 

que oportunize a inserção do homem numa sociedade na qual os valores de respeito, 

solidariedade, dignidade e honestidade estejam presentes. Tais dificuldades, porém, não 

podem se tornar elementos impeditivos de ações que oportunizem a formação de um homem 

consciente, crítico, com valores morais éticos, movido por atitudes, hábitos e habilidades que 

possam vir a transformar essa realidade. 

 No entanto, as vezes esquecemos que a Educação para o Trânsito nada mais é do que 

uma educação voltada para os valores básicos da nossa sociedade, respeito, cooperação, 

solidariedade, cortesia, empatia entre outros, e que a educação para o trânsito, deveria estar 

acontecendo em todos os níveis de educação regular, desde a Educação Infantil até o ensino 

Superior, conforme o Código de Trânsito Brasileiro prevê.  
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 Certamente, o trânsito faz parte de nossas vidas. Mas, infelizmente, a importância 

dada a este tema não parece ser tão notória. Constantemente assistimos a reportagens na 

televisão sobre acidentes de trânsito. Diz-se que cresce diariamente a quantidade de mortos, 

mas, tudo continua na mesma. 

 Nós costumeiramente assistimos nos noticiários, sobre os acidentes, mas não temos 

conhecimentos sobre aquelas pessoas que morrem e então fica tudo na mesma, depois não 

lembramos mais nem sobre o que se noticiou. 

 A sociedade está preocupada com esta temática. O grande aumento do número de 

veículos nas ruas também é assunto preocupante. Existem cidades que já atingiram um 

número enorme de veículos nas ruas. O problema é que muitas cidades não estão preparadas 

para receber essa mudança. Este grande número de veículos causa uma desenfreada corrida na 

formação de novos condutores, o que pode acarretar um número maior de novos motoristas, 

sem muita experiência, conduzindo veículos pelas ruas.  

 Tem se dito muito com relação à segurança para as crianças, mas atualmente, até as 

calçadas estão representando um perigo. Não é difícil ouvirmos noticias sobre crianças 

atropeladas nas calçadas ou nos acostamentos das vias. Verificamos uma verdadeira guerra 

urbana, onde para algumas pessoas, o ato de conduzir seu veículo, representa um status de 

liberdade, sendo às vezes utilizados de maneira irresponsável, por motoristas que às vezes 

estão alcoolizados, ou com muito sono.  

 Não é necessário apenas sinalizar as vias, ou instalar radares nas avenidas, é 

necessário educar para o trânsito. Os pais, quando saírem de casas com seus filhos, precisam 

agir com responsabilidade, respeitando as leis e normas de trânsito, de forma que seus filhos 

aprendam de maneira correta e responsável. É inquestionável que nosso comportamento tem 

influência sobre nossos filhos, e todos, em dado momento, somos pedestres também e nossas 

crianças no futuro também serão condutores, tornando-se passivos a esse contexto. 

 É fato de que o exemplo que a criança ver no adulto vale mais que palavras, tendo 

facilidade em aprender com o que vêem. Então, é necessário que instruamos o correto, pois 

nossas atitudes são exemplos para os nossos filhos. 

 Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos 

determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso, devem 

ser passados de geração a geração.  

 Para transformar uma sociedade, é importante a participação, conscientização e o 

desejo de cada criança, adolescente, adulto ou idoso. É necessário que os pais, professores, 

empresários e as próprias autoridades percebam como atitudes corretas no trânsito podem 
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salvar vidas. Mas para mudar é preciso querer. E por que não começar a partir de nós 

mesmos?  

 Com informação, educadores e estudantes podem iniciar os primeiros passos na 

educação para o trânsito e avançar em busca dessa consciência, comprometidos com a 

valorização da vida.  

 Boas atividades educativas voltadas para o trânsito são aquelas que podem ser 

desenvolvidas através de situações reais significativas e contextualizadas, que ativam a 

capacidade do aluno, dando ao professor a oportunidade de perceber o quanto ele já sabe e o 

quanto aprendeu sobre o tema.  

 Com a educação no trânsito dentro das escolas poderemos formar cidadãos mais 

conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por objetivo 

contribuir na construção de valores, como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que 

é o nosso bem maior. A educação no trânsito nas escolas auxiliar, ainda, na compreensão da 

criança em relação aos elementos e as situações vivenciadas no trânsito. 

 Os ensinamentos sobre educação no trânsito devem começar nas séries iniciais e aliar 

teoria e prática. As crianças devem ser ensinadas a ter um comportamento adequado em 

relação à segurança necessária nas vias públicas, tanto na condição de pedestre quanto na de 

passageiro. Aqueles que usam bicicletas, skates, patins e patinetes devem saber que existem 

faixas para ciclistas e outros lugares destinados e seguros para a diversão, que excluem as vias 

públicas. Também não devem se esquecer de usar equipamentos de proteção e segurança. 

 Muitos condutores e pedestres não seguem as leis, o que pode provocar a ocorrência 

de vários acidentes de trânsito. As estatísticas mostram índices preocupantes. Para as pessoas 

se conscientizarem desse perigo, o Brasil sempre elabora campanhas para a educação no 

trânsito, que chamam a atenção para a necessidade de respeitar a faixa de pedestres, usar cinto 

de segurança, não dirigir alcoolizado, utilizar cadeirinha para crianças no carro, etc. A 

educação no trânsito não se limita apenas a ensinar regras de circulação, mas também deve 

contribuir para formar cidadãos responsáveis, autônomos, comprometidos com a preservação 

da vida. 

 No dia a dia, o cidadão assume diversos papéis,  em diferentes  momentos: pedestre, 

passageiro, condutor.  Temos que agir de forma cooperativa em cada uma destas situações. 

Uma atenção a mais ou gentileza podem desarmar a irritação do outro. 

 A Educação para o Trânsito, estar alicerçada em um currículo teórico e prático, que 

propõe resgatar os valores sociais, conscientes, críticos e responsáveis pela segurança 
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individual e coletiva no sistema trânsito. Deve também capacitar o homem para um agir 

reflexivo, perante as normas e regras pré-estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.  

 Educação para o Trânsito tem com um dos objetivos principais o despertar uma nova 

consciência em relação ao trânsito, que priorize o companheirismo, a cooperação, a 

tolerância, o comprometimento e a solidariedade, em substituição à competição, ao 

individualismo e ao exibicionismo. Essa educação deve estar baseada na prática de valores, 

habilidades e auto-estima, onde o valor da vida seja o foco primordial. Com o envolvimento 

da família também, deve-se busca alcançar este objetivo.  

 Os pais são os pricipais modelos para seus filhos que assimilam e copiam seus 

hábitos e atitudes, inclusive no trânsito. Se o exemplo que a criança tem é de um 

comportamento civilizado e prudente, provavelmente ela vai adotar uma conduta semelhante 

quando for adulta.  

 É necessário que se conscientize os pais sobre a necessidade de se reforçar em casa 

as orientações em relação a ética e a cidadania que são trabalhadas na escola. Só um processo 

contínuo de educação poderá fornecer ao ser humano meios de se adaptar as rápidas e 

constantes mudanças, pois a medida em que os membros de uma sociedade forem criando 

hábitos adequados, é natural que esses cidadãos passem a cobrar uns dos outros um 

comportamento mais responsável no trânsito.  

 Na sala de aula, o tema trânsito pode ser abordado em todas as disciplinas, tanto 

como tema principal, como também para ilustrar os demais conteúdos, sem anular a 

importância do currículo escolar. O objetivo é ampliar o entendimento dos alunos para o 

exercício da cidadania nas vias públicas e fazer com que eles levem os conhecimentos 

adquiridos na escola, para dentro de suas casas de forma que esta ação ganhe significado na 

medida que a qualidade de suas vidas e da comunidade, mude para melhor. 

 Não podemos aceitar que continuemos restringindo o trabalho com o tema trânsito 

apenas as normas de circulação e ao ensino da sinalização, quando temos ao nosso alcance 

uma infinidade de propostas que podem instrumentalizar uma mudança duradoura.  

 A educação para o trânsito apresenta poucos resultados se for lembrada somente 

durante a Semana Nacional de Trânsito ou ainda em decorrência de algum acidente nas 

proximidades da escola. O trânsito é um tema rico, com inúmeras possibilidades a serem 

exploradas, e pode contribuir para uma melhor compreensão do nosso cotidiano, nossos 

hábitos e atitudes, assim como estimular discussões de ordem sócio-política. 
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 Os registros comprovam que, no contexto escolar, há uma grande necessidade de 

programas sistemáticos, continuados e de políticas públicas eficazes em relação à 

operacionalização da educação para o trânsito no âmbito escolar. 

 Enfim, cabe ao professor construir alternativas e estratégias que suprem as 

dificuldades e interesses dos educandos e da comunidade escolar, frente a realidade de cada 

escola. Porém, que visem a emancipação do cidadão, aquela que o faça pensar e se preocupar, 

buscando um sentido para sua existência e para a vida em sociedade e não a que, 

simplesmente, o torna passivo. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em relação à Educação para o Trânsito na Educação Formal Escolar a investigação 

comprova que faltam estratégias permanentes nas escolas para a efetivação da Educação para 

o Trânsito. A temática é trabalhada de forma isolada, focado principalmente nas normas, bem 

como durante um período muito curto, exemplo a Semana do Trânsito. Não existe um 

trabalho contínuo e sistemático. 

 Portanto, ao trazer para seu interior um tema com enorme relevância social, a escola 

não apenas estreitará seu vínculo com a comunidade, como também abrirá espaço para a 

qualificação da vida. Além disso, falar sobre o modo como locomovemo-nos pode estimular o 

debate a respeito da convivência social, das condutas sociais frente às diferenças, das formas 

de inclusão e exclusão construídas diariamente, enfim, pode tornar o ambiente escolar cada 

vez mais aberto ao trabalho com temáticas que mobilizem a sociedade. 

 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, 

mudança esta que significa salvarmos vidas e ajudarmos que tantos outros possam aproveitá-

la sem limitações impostas pelo mau comportamento do cidadão. 

 Tornar o 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: cidadania, ética e respeito, que são elementos organizadores de uma instituição 

social. 

 Portanto concluímos que, educar para o trânsito é formar um verdadeiro cidadão 

ciente dos seus direitos, mas principalmente cumpridor de seus deveres. Não podemos mais 

nos imaginar vivendo como uma pessoa ao ser pedestre e outra ao ser condutor. Não sou 

condutor, estou condutor! A carenagem rígida e fria dos nossos veículos não podem enrijecer 

nem esfriar nossos corações! E se o trânsito está violento, não é o trânsito e sim as pessoas, 

pois, conduzimos nossos veículos do mesmo modo que vivemos. Então, comecemos a 

revolução no trânsito por nós, na nossa forma de conduzir, na nossa forma de enxergar o 

trânsito, descobrindo assim a importância da educação para o trânsito: melhorar pessoas!! 
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