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  É sabido que o Trânsito é uma das problemáticas mais sérias da 

modernidade, sendo responsável por milhares de vítimas, entre elas mortos e 
incapacitados permanentes. Segundo estimativas da Organização Mundial de 
Saúde, o Trânsito será a terceira causa de morte no mundo no ano de 2020. É 
difícil identificar uma família em que não haja relato de acidentes,  assim, o 
Trânsito cada vez mais invade nossas vidas e nos ameaça com tragédias, 
acidentes e mortes. 

Frente a esta problemática, se apresenta uma pergunta: como mudar este 
quadro? Como modificar esta realidade social que cada vez mais rouba a nossa 
qualidade de vida?  

Sem dúvida nenhuma há a necessidade de um empreendimento social em 
torno desta problemática, envolvendo todos os segmentos da sociedade, tais como 
o estado, as empresas, os Centros de Formação de Condutores, as famílias, as 
igrejas, as associações e as escolas.  

Centraremos nosso interesse em torno da Escola, entendendo que ela não 
é a única responsável pela mudança social, porém seu papel é fundamental. 
Falamos aqui de uma escola formadora, que transmite valores de uma maneira 
sadia, capaz de tornar os alunos sujeitos, utilizando uma visão humanística e 
voltada ao exercício da cidadania.  

Acreditamos que a escola deve transcender as disciplinas para criar 
interação com o contexto social em que vivemos. É preciso caminhar na direção do 
ensino reflexivo, que esteja conectado com o mundo real e seja contextualizado. 
Isto é, a escola não pode se furtar de seu papel social mais importante – 
possibilitar a aprendizagem para a ação no mundo, na realidade, para a mudança. 
A aprendizagem para a vida e para a cidadania.  



E como o Trânsito se insere neste contexto? “Nenhuma criança morre por 
não saber Português ou Matemática, mas pode morrer se não souber se comportar 
no Trânsito” (Prof. Reinier Rozestraten) . Transitar é conviver e o Trânsito se 
encontra completamente inserido em nosso dia-a-dia, obrigatoriamente. E o 
professor não pode ficar alheio à esta situação.  

E o que ensinar na área do Trânsito? Como ensinar Trânsito? Não podemos  
ensinar por ensinar, mas sim, ensinar como uma preparação para a vida. É preciso 
que o aluno consiga mobilizar o que aprendeu em situações reais, agindo de 
acordo com  o aprendido. Para isso é preciso que o professor conheça bem a 
matéria que vai ensinar, no caso, o Trânsito, para poder incluir este conteúdo em 
diversas disciplinas, tornando o assunto interessante e motivador.  

É possível promover discussões, como, por exemplo, sobre os seguintes 
temas: segurança social como qualidade de vida coletiva, os direitos de uma 
circulação segura, os deveres e responsabilidades das administrações de trânsito e 
do cidadão, as razões dos muitos problemas interligados ao trânsito, o trânsito 
como espaço do encontro social,  da cooperação e solidariedade, as normas para a 
correta ação no cotidiano das ruas, etc..  

Um canal importante para a aquisição de saberes sobre Trânsito, tanto para 
os professores quanto para os alunos, são as tecnologias disponíveis hoje, como a 
TV, a informática e mais especificamente, a Internet. Existem sites específicos 
sobre Trânsito, inclusive com orientações aos professores sobre os conteúdos 
possíveis de serem abordados com as diferentes faixas etárias.  

É preciso despertar os alunos para a importância desse novo canal de 
comunicação da humanidade, e evidenciar todas as possibilidades de alcance 
destas tecnologias. Os professores, através destas tecnologias,  podem levar a 
imagem para dentro da classe, lembrando que a indisciplina e a desatenção 
vicejam quando a motivação dos alunos é menor. Também são excelentes fontes 
de pesquisa e atualização  para o professor. 

Assim, o professor deve procurar meios de interessar sua turma pelo 
Trânsito, utilizando os recursos disponíveis para isso. Despertado este interesse 



inicial, deve ser capaz de trabalhar com os alunos através de resolução de 
problemas e projetos, propondo tarefas complexas e desafios que incitem os 
alunos a mobilizar seus conhecimentos e completá-los. Possibilitar a reflexão sobre 
o Trânsito é educar para a cidadania, é provocar no aluno um impacto, que o leve 
a pensar, a tomar consciência da realidade que o espera fora da sala, nas ruas... 

Desta forma, a Escola cumpre seu papel social, despertando para as 
problemáticas do mundo e alavancando possibilidades de aprendizagem e ação no 
mesmo, com vistas à mudança e ao exercício da cidadania.  

 
 

 
 


