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Resumo 

Trazer à tona reflexões sobre atitudes comportamentais no trânsito, saber como se 
compreende o termo trânsito, qual é a sua finalidade e como surgiram as primeiras normas, é 
de relevância fundamental. Este trabalho foi realizado no 1º ano do Ensino Fundamental, com 
crianças de uma escola pública municipal, auxiliando as crianças no processo de alfabetização 
científica a partir do tema transversal educação para o trânsito. Perceber a Escola como um 
espaço fundamental para a abordagem desse assunto, partindo do pressuposto que seu papel 
inclui promover o desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva, consciente, ética e, 
acima de tudo, humana, é a principal característica deste trabalho.    

Palavras-chave: Práticas educativas; Trânsito; Sociedade.   

Abstract 
Bring to light reflections on behavioral attitudes in traffic, how we understand the term transit, 
what is its purpose and how, the first two standards, is fundamental relevance. This work was 
performed at 1 year of elementary school with children from a public school, helping children 
in the process of scientific literacy from the education theme for cross traffic. Perceive the 
school as an essential place to address this issue, assuming that their role includes promoting 
the development of a more reflective, conscious, ethical and, above all, human, is the main 
feature of this work. 
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Trazer à tona reflexões sobre atitudes comportamentais no trânsito, saber como se 

compreende o termo trânsito, qual é a sua finalidade e como surgiram as primeiras normas, é 

de relevância fundamental. Não poderíamos deixar de mencionar que esta forma de educação, 

traz implícitos valores éticos, morais, noções sobre cidadania, consciência ambiental dentre 

outras características, tornando-se assim muito importante para a sociedade, além de fazer 

parte de nosso dia-a-dia. 

Este trabalho surgiu de um desejo em inserir e abordar o tema educação para o 

trânsito nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A possibilidade de concretização deu-se 

durante o período de observação para o estágio com crianças de uma escola pública municipal 

em Feira de Santana, Bahia, no qual se percebeu a necessidade de auxiliar as crianças com as 

etapas necessárias à alfabetização, porém de modo diferente do habitual, inserindo um tema 

transversal de grande importância para todas as pessoas – a educação para o trânsito. 

Feira de Santana é uma cidade que apresenta o maior entroncamento rodoviário 

do norte-nordeste do país, com grande fluxo de pessoas e veículos, e diante do seu crescente 

desenvolvimento econômico e social, tem aumentado significativamente o volume do trânsito 

no município. Segundo dados do DENATRAN (2011), a frota de veículos da cidade, em abril 

de 2011, era de 167.501, o que representa um veículo para cada três pessoas. Faz-se 

necessário que as nossas crianças tenham acesso a uma educação para o trânsito de maneira 

que saibam conviver bem com esta realidade de metrópole. O Censo Demográfico realizado 

em 2010 (IBGE, 2011) informa que a população de Feira de Santana está estimada em 

542.476 habitantes, sendo destes 40.964 crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, e 44.522 entre 

5 a 9 anos, correspondendo ambas a 15,76% do total da população.  

Outro fator motivador para a realização deste trabalho foi a constatação dos altos 

índices de mortalidade infantil relacionados ao trânsito, representando em 2005, 40,7% do 

total de mortes. “Os números relativos a 2005, expressos acima, denunciam a morte de, 

aproximadamente, 7 crianças por dia em acidentes de trânsito no Brasil, excluindo aquelas 

hospitalizadas e com seqüelas temporárias ou permanentes.” (BRASIL, 2009, p. 10). Sendo 

assim, propomos a educação para o trânsito desde tenra idade sob orientação da família e, no 

espaço escolar, com crianças nas séries iniciais, visando a aquisição de atitudes preventivas 

que promovam sua segurança. 
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Perceber a Escola como um espaço fundamental para a abordagem do tema 

educação para o trânsito, partindo do pressuposto que seu papel inclui promover o 

desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva, consciente, ética e, acima de tudo, 

humana, é a principal característica deste trabalho. 

Martins (2004) considera que é principalmente na infância e adolescência que as 

condutas e a normas para o trânsito devem ser assimiladas e compreendidas, quando então as 

crianças e os jovens estão mais “abertos” aos ensinamentos e condutas. 

Inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico a partir de fontes diversas, 

buscando um maior embasamento teórico para a construção do projeto de estágio curricular. 

O objetivo principal deste artigo foi demonstrar a possibilidade de realizar atividades que 

promovessem tanto o desenvolvimento da habilidade oral quanto da escrita através do tema 

trânsito, informando as crianças sobre o exercício da cidadania e sobre a necessidade da 

adoção de atitudes preventivas no trânsito. 

 Neste artigo apontamos algumas questões teóricas, bem como considerações a 

respeito da proposta desenvolvida durante o período de estágio. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é um relato de experiência de estágio curricular do curso de 

Pedagogia, vivenciado com 20 alunos da rede pública municipal de Feira de Santana, na faixa 

etária de 6 anos de idade, cursando o 1º ano do Ensino Fundamental. Foi realizado nos meses 

de abril e maio de 2011. 

Tendo como eixos temáticos os conteúdos específicos de Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Educação Física e Artes para o 1º ano do 

Ensino Fundamental, foram desenvolvidas atividades tais como a contação de histórias; a 

criação de situações que proporcionassem reflexão e, conseqüentemente, levassem à 

construção do conhecimento; a valorização de ações de cooperação e solidariedade; jogos e 

brincadeiras educativas; utilização de músicas, entre outras. Utilizamos as Diretrizes 

Nacionais de Educação para o Trânsito  (BRASIL, 2009) para nortear os principais objetivos. 

As atividades propostas tiveram como objetivo o desenvolvimento de atitudes, 

procedimentos e conceitos com relação ao tema proposto, promovendo a alfabetização 

científica e interdisciplinar, inserindo o tema transversal da educação para o trânsito, bem 
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como desenvolvendo o potencial de cada criança através de uma imagem positiva de si 

mesma, ampliando sua autoconfiança.  

Vários recursos foram utilizados durante a realização deste trabalho, dentre os 

quais, livros paradidáticos cuja temática era o trânsito, revistas, materiais de papelaria (lápis, 

cola, cartolina, tinta guache, papel metro, etc), músicas, placas de sinalização de trânsito. 

As práticas educativas desenvolvidas e aplicadas durante a realização deste 

trabalho iniciavam-se a partir do levantamento do conhecimento prévio das crianças a respeito 

dos assuntos a serem abordados em cada atividade, observando a realidade na qual estavam 

inseridas, e a partir de então, avançando com novas informações de forma a integrar a teoria 

ao dia-a-dia dos alunos. 

Utilizamos o estudo descritivo para discorrer sobre algumas estratégias de ensino 

propostas durante a realização deste trabalho de estágio, com enfoque no tema transversal 

educação para o trânsito. Segundo Triviños (2009), o estudo descritivo se propõe a conhecer 

um determinado grupo, seus valores e conhecimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Geralmente quando se fala em educação para o trânsito, logo nos vem à mente que 

este tipo de educação só é realizado nas auto-escolas, com o objetivo de preparar os futuros 

condutores de veículos. Mas envolve toda a sociedade, a família e, em especial, a escola, 

como espaço de discussão. Banaszeski e Ecco (2009, p. 4) afirmam que 

 
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. 
 

Os estudiosos sobre o trânsito apontam diversos caminhos para que a educação 

para o trânsito seja realizada de forma efetiva nas escolas, através de projetos, de parcerias 

com órgãos competentes (Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Superintendência Municipal 

de Trânsito, Corpo de Bombeiros, DETRAN), promovendo atividades diversificadas que 

auxiliam os educadores nesta tarefa, somando-se às campanhas educativas promovidas pelo 

governo e outras instituições. 
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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (BRASIL, 2008), a 

educação para o trânsito é obrigatória desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, 

perpassando toda a vida escolar dos indivíduos, e despertando para a adoção de “[...] hábitos e 

comportamentos seguros, através de um processo contínuo e sistemático de conscientização” 

(SIMONE, 2007, p. 2), que, no entanto, é pouco visível na prática escolar. 

Durante o período de observação do estágio tivemos a oportunidade de consultar o 

livro paradidático Porta Aberta (BENTO, 2008), destinado para os alunos, que continha 

algumas placas de sinalização para o trânsito. Durante o intervalo das aulas, perguntamos a 

algumas crianças se elas conheciam os significados daquela placas, e as respostas foram 

imediatas: “- É de trânsito!”. No entanto, elas não sabiam o seu significado, mostrando 

interesse em aprender mais, e motivando a escolha do tema educação para o trânsito como 

eixo básico para o trabalho interdisciplinar. 

Segundo Martins (2004, p. 47), a convivência humana harmônica entre as pessoas 

é importante, pois para se locomover no trânsito se faz necessário “[...] organização, respeito 

aos direitos e deveres, individuais e do grupo.” 

As crianças da turma de 1º ano de Ensino Fundamental na qual foi realizado o 

estágio tinham 6 anos de idade, sendo onze de sexo masculino, e nove de sexo feminino. 

Após a definição do tema central a ser trabalhado no estágio, voltado à temática 

da educação para o trânsito, fizemos um levantamento do material pedagógico disponível, tais 

como livros, artigos, jogos infantis, entre outros. Nas atividades propostas utilizamos 

estratégias variadas para abordar os diversos aspectos de trânsito, sempre os associando aos 

conteúdos das disciplinas básicas, através de músicas, jogos, montagem de pistas do trânsito, 

entre outros. Descreveremos algumas delas com maior foco na educação para o trânsito. 

Com o objetivo de despertar a atenção dos alunos, foram colocadas algumas 

placas de sinalização de trânsito no interior da sala, feitas com material reciclado. Notamos 

que alguns meninos tentavam interpretar o significado de algumas placas, e também 

começaram a brincar com carrinhos de brinquedo, imitando o trânsito das ruas. Nesta 

brincadeira a criança tenta representar a realidade de maneira lúdica e, a partir das atividades 

realizadas essa sala vão associando ambas, quando se dá a aprendizagem. 

Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessária a 
disponibilidade para o envolvimento do aluno na aprendizagem, o empenho 
em estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo, em usar 
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os instrumentos adequados que conhece e dispõe para alcançar maior 
compreensão possível (BRASIL, 1997a, p. 64). 

 

Descobrir o que as crianças já sabem é valorizar seu potencial e sua participação 

em sala. Nota-se que o conhecimento de mundo que cada criança traz consigo tem seus 

significados, e possibilitar o diálogo com elas é fundamental. Sob este aspecto, Freire (1996, 

p. 30) nos convida à reflexão: “Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo?”  

Após uma conversa para explicar o projeto de educação para o trânsito como 

norteador das atividades no período de estágio, fizemos uma contação da história ‘Sinal 

vermelho para o desrespeito’ (ALCÂNTARA, FOOT, 2005), com o objetivo de abordar 

conceitos de ética e cidadania. Discutiram-se noções de como surgiram as regras, o porquê de 

agirmos com respeito e também o reconhecimento das funções (cores) de um semáforo. 

Em outro momento a proposta foi trabalhar a ética (BRASIL, 1997b) nas aulas de 

Artes através do uso de imagens que representavam atitudes adequadas e inadequadas no 

trânsito. Tais ilustrações foram apresentadas e discutidas com as crianças, que colocavam seus 

pontos de vista a respeito de cada uma das situações, discutidas em seguida de forma a 

esclarecê-las sobre qual a atitude correta a adotar. 

Maciel (2008, p. 116) afirma que, 

 

Quanto mais cedo se tem contato com a legislação de trânsito e as normas 
gerais de circulação e conduta, mais fácil é formar hábitos civilizados 
compatível com o que a nossa sociedade clama. Para conhecer o CTB, não é 
necessário ser condutor habilitado e nem maior de idade. As normas de 
trânsito foram feitas para todos, portanto, todas as pessoas devem entrar na 
luta pela paz no trânsito, embasado nas conquistas de todos, no direito de ir e 
vir com liberdade e segurança. 

 

Correlacionando o conteúdo às aulas de Educação Física, utilizamos um livro 

paradidático – Mini Larousse da Educação no Trânsito (BACELLAR, 2005) para trabalhar 

aspectos práticos do trânsito, como atravessar uma rua, observar o semáforo de forma 

adequada. Para estabelecer uma relação entre o conteúdo (significado da placa de sinalização) 

e sua aplicação prática, fizemos uma faixa de pedestre no chão da sala, utilizando apenas de 
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giz, seguindo-se atividades escritas como a mistura de palavras e a ligação das placas de 

sinalização às suas funções. 

Nas atividades voltadas à Matemática, o objetivo foi conhecer e explorar gráficos 

(para que servem e como são utilizados), desenvolver noções de lateralidade (direito-

esquerdo) e trabalhar o movimento corporal. Para isso fizemos um ‘gráfico humano’ com as 

crianças e também utilizamos música e jogos infantis. 

Ainda na área da Matemática conseguimos abordar noções de estimativa, 

representando um ônibus na própria sala com a reorganização das carteiras escolares, quando 

aproveitamos também a situação criada para trabalhar questões pertinentes ao comportamento 

no trânsito. 

Buscando trabalhar com os recursos disponíveis na escola, trouxe para a sala 

várias caixas de papelão de tamanhos diferenciados. Inicialmente conversamos a respeito dos 

locais que eles tinham conhecimento e que existiam em sua cidade ou próximo de suas casas, 

surgindo: açougue, padaria, banco, edifício, casas, salão de beleza, teatro, prefeitura, 

biblioteca, escola, mercado, shopping, entre outros. Em seguida, propus que todos usassem de 

muita imaginação e se organizassem para construir a maquete de uma cidade, para a qual 

disponibilizamos também outros materiais de papelaria, evitando fazer intervenções nas 

produções das crianças, porém acompanhando atentamente. Ao final, fizemos uma discussão 

geral dos diversos aspectos relacionados ao trânsito que foram discutidos no decorrer das 

nossas aulas, observando a participação e o interesse dos alunos em demonstrar 

conhecimentos adquiridos e também confirmar conhecimentos prévios. Vale salientar que a 

maquete ficou exposta para divulgação no pátio da escola, sendo socializada com as crianças 

das outras salas. 

Para finalizar as atividades desenvolvidas nesse período de estágio, convidamos a 

equipe de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, lotada na própria cidade, 

para fazer um trabalho educativo com as crianças, o que foi bastante significativo para os 

alunos, pois eles puderam conferir e demonstrar os conhecimentos já adquiridos. 

Os resultados deste trabalho feito na escola foram muito relevantes, e os objetivos 

propostos foram alcançados. O processo de avaliação das crianças foi feito gradativamente no 

decorrer das atividades e, ao final do estágio, a maioria já sabia os significados de placas, 
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como a que indica a possibilidade de atravessar uma rua na faixa de pedestre, sabia os 

significados das cores do semáforo, e outros conceitos e atitudes relacionados ao tema. 

Podemos considerar que se houver força de vontade dos educadores, acreditando 

em possibilidades diferentes de atuação, a educação para o trânsito pode ser realmente 

abordada de forma transversal e interdisciplinar. Quanto aos recursos, livros, tecnologia, é 

importante pesquisar e buscá-los, pois muitas coisas temos que construir, adaptar e também 

aproveitar de experiências anteriores. Freire (1996, p. 29) considera que “não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino”. Assim, pesquisar é um dos caminhos para fazer a diferença, 

para construir um novo modelo de educação. 

Em relação à prática educativa, Freire (1996, p. 33) afirma que 

 
tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. Uma 
crítica permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou 
quase sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem 
nos colocar. Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos 
capazes de comparar, de valorizar, de intervir, de colher, de decidir, de 
romper, por tudo isso nos fizemos seres éticos. 

 
Então devemos ser sim éticos, pesquisadores de nossas próprias práticas, 

buscando o melhor para a sociedade em que vivemos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo dos estudos feitos, das observações e das atividades práticas 

desenvolvidas, consideramos que é de suma importância abordar a educação para o trânsito 

no ensino básico, como foi o caso das crianças do 1º ano do ensino fundamental. Reforçamos 

que a informação ainda é o melhor meio de prevenção, principalmente quando está em jogo a 

vida de pessoas que, pela falta de informação ou prevenção, podem ter o percurso natural suas 

vidas alterado. Cuidar de nosso bem maior - a vida - é uma das tarefas de grande 

responsabilidade não só dos órgãos governamentais, mas também de todos os cidadãos, 

incluindo-se aí os educadores.  

O que pretendemos demonstrar foi a importância de se discutir a educação para o 

trânsito com crianças desde o ensino fundamental, comprovando-se a partir deste trabalho que 

há muito a contribuir para a formação de indivíduos mais conscientes.  

A escola é um espaço primordial para a realização da educação para o trânsito, 

especialmente fazendo parcerias com outras instituições, como no caso a Polícia Rodoviária 



9 

 

Federal, a quem agradecemos a participação nesta etapa do estágio. É muito gratificante ver 

as crianças felizes por aprender coisas novas, obter o carinho e o respeito delas e, acima de 

tudo, por estar garantindo um legado que pode valer muito para estas crianças. A promoção de 

atividades semelhantes como as que aqui foram apresentadas contribuem para a formação 

integral do aluno. 
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