
"jeitinho" brasileiro parece 
estar presente em todas as es-
feras da sociedade. No trânsi-
to, não é diferente. É bem co-

mum encontrar condutores que confiam 
tanto na experiência em frente ao volan-
te, que resolvem criar a própria forma de 
dirigir. Vale ultrapassar pelo acostamen-
to, usar o celular, andar na contramão, 
acelerar no sinal amarelo, não usar o 
cinto de segurança nos bancos traseiros, 
dirigir alcoolizado. Por causa destas ati-
tudes, o número de acidentes aumenta a 
cada ano. De acordo com os dados mais 
recentes do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), quase 34 mil pes-
soas morreram no trânsito em 2008, in-
cluindo mais de 1,6 mil crianças e ado-
lescentes. 

A fim de evitar a imprudência dos 
motoristas, os departamentos estaduais 
de trânsito (Detrans) estão investindo 
em campanhas educativas e na cons-
cientização durante o curso de forma-
ção de condutores. E as instituições de 
ensino também podem contribuir pa-
ra a formação de cidadãos mais respon-
sáveis, ao incluírem a educação para o 
trânsito no currículo escolar, da edu-
cação infantil ao ensino médio. Para 
a coordenadora pedagógica do Colégio 

Americano Batista, Válkia Chitunda, 
de Recife (PE), é dever das escolas in-
vestirem na construção de uma socie-
dade mais consciente, que respeite as 
regras de convivência, inclusive as de 
trânsito. "Quem não é habilitado par-
ticipa do trânsito como passageiro, pe-
destre, ciclista, por isso é preciso prepa-
rar essa geração", completa. 

No Colégio Americano Batista, o 
respeito e a responsabilidade social 
estão no centro do projeto pedagógico 
deste ano. Por isso, o tema está tendo 
mais destaque em sala de aula e em 
atividades extraclasse. A idéia inicial 
foi convidar condutores de veículos 
escolares para explicar como as crian-
ças acabam causando acidentes e co-
mo podem contribuir para evitá-los. 
Os palestrantes informam, por exem-
plo, que algumas colisões aconte-
cem quando os motoristas viram pa-
ra o banco traseiro para reclamar com 
as crianças e adolescentes. "Por isso, 
no início do ano, fizemos 'um acor-
do' para que elas permaneçam sem-
pre sentadas, usando o cinto de se-
gurança e evitando brigas e lanches 
deatro dos carros", conta a professo-
ra do 1o ano do ensino fundamental 
Marta Cajueiro. 

A ação também conta com visitas ao 
estacionamento do colégio para os alu-
nos observarem a sinalização e os locais 
onde os carros estão parados, além de 
fazerem uma pesquisa para saber se os 
pais já compraram a cadeirinha para as 
crianças. "Não podemos passar apenas 
as' regras, mas também ensinar prin-



cípios e valores", frisa Marta. A escola 
também está conscientizando as crian-
ças sobre os cuidados que o ciclista deve 
ter, para que todas estejam preparadas 
para o passeio ciclístico que a institui-
ção irá promover no mês de setembro. 

O tema também pode ser discuti-
do de forma interdisciplinar. Nas au-
las de Filosofia, a professora do se-
gundo ano do ensino fundamental 
Cinthia Jordânia, também do Colégio 
Americano Batista, conduziu o de-
bate envolvendo o trânsito com base 
na narração do livro Fiz o que pude, de 
Lucília Junqueira (Editora Moderna). 
"Chegamos à conclusão que cada pes-
soa precisa fazer a sua parte, usando 
todos os equipamentos de segurança e 
não jogando lixo dos veículos. Também 
fizemos um exercício de observar como 
as pessoas se comportam no caminho 
de casa até a escola", destaca Cinthia. 

Outro aspecto é que a forma de abor-
dar o assunto muda de acordo com a 
idade dos alunos. "A criança precisa ser 
ensinada de uma forma bem especial, 
porque ela ainda não tem a exata no-
ção do perigo. Cabe orientá-la e contar 
com a ajuda da família para repassar os 
mesmos princípios básicos de preven-
ção", considera a pedagoga responsá-
vel pela Coordenadoria de Educação 
para o Trânsito do Detran/PR, Maria 
Helena Gusso Mattos. Segundo ela, é 
indicado realizar atividades que acom-
panhem o desenvolvimento cognitivo 
das crianças, além da habilidade adqui-
rida com os videogames e a informáti-
ca. "Trabalhando as cores é possível en-
sinar as indicações dos semáforos, por 
exemplo. Dessa forma, elas aprendem 
de forma natural o que podem e não 
podem fazer dentro do carro", sal ienta 

No site educacional do Detran/PR 
(www.educacaotransito.pr.gov.br), in-
clusive, é possível encontrar jogos pa-
ra crianças, além de exercícios e in-
formações que os professores podem 
usar em sala de aula. No portal do 
Denatran (www.denatran.gov.br), as 
escolas poderão fazer o download dos 
materiais do projeto Viva o Trânsito, 
voltado para o ensino fundamental, e 
conferir o calendário do ciclo de pa-
lestras Trânsito Consciente, para alu-
nos do ensino médio. 

O Detran/PR ainda realiza ativida-
des com o público juvenil, por meio do 
projeto Comunidade e Trânsito Jovem. 
"Esse é um momento de debate. Não 
podemos chegar ditando as regras, mas 
sim fazendo um trabalho de conscien-
tização, explicando o porquê de tudo, 
de não ultrapassar a velocidade permi-
tida, de não dirigir alcoolizado, de usar 
o cinto de segurança. Queremos que 
eles tenham atitudes de um verdadei-
ro cidadão", diz Maria Helena. A idéia 
é que os participantes se tornem natu-
ralmente agentes multiplicadores nas 
comunidades onde moram. As escolas 
que tiverem interesse de formar grupos 
de jovens podem entrar em contato com 
a Coordenadoria. Desde 2006, mais de 
223 grupos foram formados. O trabalho 
tem dado tão certo que o projeto já foi 
levado para a Argentina e Paraguai, on-
de professores foram capacitados para 
agir como multiplicadores. 

Os Detrans de todos os Estados 
realizam ações educativas. Basta en-
trar em contato para saber quais ati-
vidades podem ser desenvolvidas em 
parceria. E outros órgãos estaduais e 
municipais também podem contribuir 
para o trabalho nas escolas. A Polícia 
Militar da Bahia, por exemplo, realiza 
agendamento das instituições de ensi-
no para a "Transitolândia", uma mini-
cidade que apresenta todas as noções 
necessárias para o trânsito. No Distrito 
Federal, o Departamento de Estradas 
e Rodagem (DER) organiza visitação a 
uma cidade cenográfica. 

Dentro ou fora da sala de aula, quem 
conduz as aulas de trânsito é o profes-
sor, por isso ele precisa ter materiais 
adequados para planejar as atividades. 
No Nordeste, a fim de cooperar com as 
lições em sala de aula, o Detran/PE 
realiza um Programa de Educação para 
o Trânsito (PET), que conta com o trei-
namento dos educadores. "Decidimos 
investir no público docente com a in-
tenção de que eles se sintam capazes 
de repassar, com criatividade e objetivi-
dade, os ensinamentos aos estudantes 
para criar uma cultura de paz", expli-
ca a gerente de Educação de Trânsito do 
Detran/PE, Luíza Simões. 

Neste caso, o lema continua sen-
do encarar as crianças e adolescentes 
como participantes do trânsito e não 
apenas tratá-los como futuros condu-
tores. "Queremos salvaguardar a vida 
desses cidadãos hoje, como pedestres, 
passageiros, ciclistas. No futuro, eles 
podem ou não ter a habilitação, mas já 
terão uma consciência formada de co-
mo se comportar", frisa Luíza. No PET, 
os professores recebem recursos didáti-
cos para atuar em sala de aula. 

Recentemente, o Detran/PE anun-
ciou uma parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado para formar os 
professores da rede pública como ins-
trutores de trânsito. O objetivo é in-
cluir as instituições de ensino regular 
estaduais no processo de habilitação, 
oferecendo a formação teórica como 
atividade extracurricular exclusiva-
mente para os alunos do 3o ano do en-
sino médio. "O curso terá duração de 
90 horas e o registro das presenças se-
rá feito por meio do CPF. Apenas quan-
do o indivíduo completar 18 anos po-
derá comparecer ao Detran para fazer 
a prova teórica. Depois de aprovado, o 
aluno seguirá o ciclo normal, com au-
las práticas pagas na autoescola", ex-
plica Luiza. De acordo com ela, se o 
aluno for reprovado na primeira tenta-
tiva da prova teórica, terá que freqüen-
tar as aulas novamente nos centros de 
formação de condutores. "Ele volta à es-
taca zero." Este projeto irá começar pelas 

http://www.educacaotransito.pr.gov.br
http://www.denatran.gov.br


seguintes cidades: Petrolina, Caruaru, 
Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos 
Guararapes. A gerente explica que os be-
nefícios serão de baratear o pagamento 
para obter a primeira habilitação (já que 
a metade do processo será feita na escola 
pública, sem custo para o aluno) e a efe-
tivação do processo de educação integral 
do estudante. "As aulas na autoescola 
são muito focadas na aprovação na pro-
va teórica. Como o aluno da rede pública 
não poderá tirar a carteira de imediato, a 
nossa expectativa é que ele absorva me-
lhor os conteúdos e valorize a vida, re-
vendo a própria postura", analisa. 

sobre legislação e direção defensiva e apre-
sentaram jograis e peças teatrais. 

A Turma do Fom Fom (perso-
nagens criados pelo Detran/PE para 
campanhas educativas) também com-
pareceu à escola para dar orientações. 
Outra parceria foi feita com o Corpo de 
Bombeiros. "Essa integração com os 
estudantes foi uma oportunidade iné-
dita. Queria que isso acontecesse mais 
vezes durante o ano", salienta o solda-
do Janilton José da Silva. Segundo ele, 
as perguntas mais freqüentes eram so-
bre desmaios e cortes causados por aci-
dentes e os procedimentos para tirar 
as vítimas que ficam presas nas fer-
ragens, depois das colisões. "Quando 
acontece um acidente, geralmente a 
criança fica desesperada. Se houvesse 
esse doutrinamento, ela poderia saber 
o que fazer e entender o trabalho das 
equipes de resgate", destaca. 

De fato, o conhecimento sobre as 
normas do trânsito interfere no com-
portamento dos alunos. "Meu filho 
mudou totalmente. Antes ele queria fi-
car solto no banco traseiro e abraçan-
do a mim e ao pai, que sentamos na 
frente. Agora ele sabe o quanto o cin-
to de segurança o protege. Tudo isso é 
importante porque estimula a valori-
zação da vida. É uma fonte de ensina-
mento", considera Ana Carolina Batista 
Rodrigues, mãe de Ivson Rodrigues, de 
9 anos, do Colégio Menino Jesus. Ele 
confirma que é consciente: "É a nos-
sa vida que está ali no trânsito, por isso 
tem que atravessar na faixa, usar o cin-
to de segurança", diz o estudante que 
foi nomeado o "fiscal de trânsito" no 
carro da família. "Nem passar no sinal 

amarelo nós podemos", declara a mãe. 
Yuri Rafael Santana, 11 anos, tam-

bém controla os pais. "Se eles fizerem 
algo errado, eu reclamo e aviso que é 
para a gente não sofrer acidentes", ex-
plica. Para garantir que a mãe não vai 
usar o celular enquanto dirige, José 
Vitor Simões, 7 anos, fica responsável 
pelo aparelho. "Quando toca, eu aten-
do e digo que ela não pode falar por-

q u e está dirigindo", diz ele, que ga-
rante que só anda no banco de trás do 
carro. E para quem gosta de misturar 
bebida e direção, César Ferreira Filho, 
9 anos, dá a dica: "É melhor pegar um 
táxi e voltar para pegar o carro só no 
dia seguinte." Lição aprendida. 

Text Box
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