
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC  
                  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

                  FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁTIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma 
atitude emancipatória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ILHÉUS – BAHIA 
 

2017 



 

CÁTIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma 
atitude emancipatória 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade Estadual de 

Santa Cruz, como parte das exigências para obtenção 

do título de Mestre em Educação no Programa de Pós- 

Graduação Mestrado Profissional em Educação. 
 

 

Área de concentração: Políticas Educacionais 
 

Orientadora: Profª Drª Raimunda Alves Moreira de 

Assis 
 

Coorientadora: Profª Drª Arlete Vieira da Silva (in 

memorian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ILHÉUS - BAHIA  

2017 



 

         
S237 Santos, Cátia Regina Conceição dos. 
                          Educação para o trânsito no ensino 
fundamental: 
                          uma atitude emancipatória / Cátia Regina 
                          Conceição dos Santos. – Ilhéus, BA: UESC, 
                          2017.   
                          151 f. : il. ; anexos. 
 
                           Orientadora: Raimunda Alves Moreira de  Assis. 
                           Coorientadora: Arlete Vieira da Silva. 
                   Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual   de 
                   Santa Cruz. Programa de Pós- Graduação em 
                   Formação de Professores da Educação Básica – 
                   PPGE Mestrado Profissional em Educação.   
                   Inclui referências e apêndices. 
 
         1. Ensino fundamental. 2. Educação para segurança no 
trânsito. 3. Políticas Educacionais. 4. Professores – Formação.  
I. Título.                                                                
                                                      CDD 372.      
                                                            



 

CÁTIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma 

atitude emancipatória 
 
 

 

Dissertação apresentada à Universidade Estadual de 

Santa Cruz, como parte das exigências para obtenção 

do título de Mestre em Educação, no Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional em Educação – 

PPGE - Formação de Professor da Educação Básica. 
 

 
 
 

Ilhéus, 29 setembro de 2017. 
 
 
 

 

____________________________________________ 

Profª. Drª. Raimunda Alves Moreira de Assis 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

(Orientadora) 

 

 
 

____________________________________________ 

Profª. Drª. Alba Lúcia Gonçalves 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

Examinadora Interno 

 
 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. José Jackson Reis dos Santos 

Universidade Estadual Sudoeste da Bahia - UESB 

 (Examinador Externo) 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 

 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nada mais me faz extasiar do que saber que contribui de alguma forma 

para um trânsito mais seguro e responsável. Dedico este trabalho em 

especial ao meu painho e minha família, que, em suas singelas vidas, me 

ensinam a viver com verdade e vigor. À professora Drª Raimunda Assis 

(UESC), que me ensinou os passos da pesquisa científica, à professora 

Drª Arlete Vieira (UESC), mais uma vítima fatal do trânsito, pelo bem 

querer e por me ensinar que um freriano não desiste da educação. À 

professora Cristiane Andrade (UESC), pelos primeiros encaminhamentos 

na teoria freiriana; aos meus companheiros de trabalho, oficiais e praças, 

grandes incentivadores da minha conquista, às minhas colegas 

professoras de magistérios que trago no coração com grande emoção e, 

por último, à Universidade de Estadual de Santa Cruz, por ser minha casa 

de formação e de prática social. 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 

Ao Deus dos Exércitos, a quem amo e acredito. 
 

Aos meus familiares, pai, mãe irmãos e, em especial, ao meu esposo, Ricardo Lima, e aos 

meus filhos Igor e Pietro, que me sustentam como pessoa humana. 
 

À Universidade Estadual de Santa Cruz, pela formação, e em especial, ao Mestrado PPGE, 

por oportunizar-me construir outras reflexões sobre a educação para o trânsito, às minhas 

orientadoras do mestrado por acreditarem na temática; e aos Grupos de pesquisa 

“Movimentos Sociais” e “Coletivo Paulo Freire”. 
 

À equipe da pesquisa, à Profª Dr.ª Raimunda Assis, que me conduziu neste processo 

formativo, e à Profª Drª Arlete Vieira, a quem tive o prazer de conviver nos últimos dias de 

sua vida e que saudosamente nos deixou. 
 

A Profª. Ms. Cristiane Fernandes, pelos primeiros encaminhamentos pela teoria freiriana. 
 

Ao Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne, por se permitir ser o lócus da pesquisa. 
 

A Paulo Freire, por me “emprestar” as ideias de uma prática progressista humanista, onde 

tentamos nos aproximar. 
 

À professora Cátia, da disciplina Língua Portuguesa, por ser uma pessoa, por excelência, 

humana. 
 

Aos educandos da Unidade Escolar, em especial da turma do 9º Ano G (2017), onde 

convivemos à prática dialógica freiriana e nutrimos sentimentos de afeição; 
 

À Equipe da Superintendência de Transporte e Trânsito, na gestão Cap. PM Eliezer Ribeiro e 

da Equipe Educatran (Roberto Thadeu e Dayse Evangelista), pessoas que admiro. 
 

À Rota Transportes, por viajar comigo na proposta de termos um trânsito mais seguro e 

responsável na cidade de Ilhéus. 
 

Aos órgãos já mencionados e, ainda, a PMBA, à 7ª Coorpin, ao 5º GBM, à 13ª Ciretran, ao 

SAMU, pelo pronto atendimento e apreço à pesquisa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educador e educandas (lideranças e massas), co-intencionados à 

realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no 

ato, não só de desvelá-la e assim, criticamente conhecê-la, mas 

também no de recriar este conhecimento (FREIRE, 1987, p.31). 



 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma atitude 
emancipatória 

 
 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa insere-se no campo das políticas educacionais. O objetivo geral foi analisar se e 

como o desenvolvimento da prática dialógica de círculos de cultura sobre educação para o 

trânsito pode contribuir para promover atitudes emancipatórias entre o sujeito e o trânsito. A 

vivência de campo foi desenvolvida em uma unidade escolar integrante da rede pública 

municipal de Ilhéus–Bahia, com educandos do 9º ano, do Ensino Fundamental. O caminho 

investigativo para orientar os nossos estudos foi de caráter qualitativo e teve, como diretriz 

metodológica, a pesquisa participante sob a forma de círculo de cultura, cuja prática dialógica, 

buscou por meio de situações existenciais problematizadoras, refletir a práxis cotidiana do 

trânsito com os educandos. Esta estratégia nos permitiu obter um conjunto de elementos que 

implicam na posição (consciência ingênua x crítica) do homem sobre a realidade social e a 

problemática do trânsito nas vias públicas. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados 

foram fontes documentais e os círculos de culturas. Os principais documentos analisados foram a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, o Código de Transito Brasileiro (Lei 9.503, 1997), 

Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito (Portaria 147/2009). Eles nos permitiram 

identificar informações a respeito das responsabilidades dos entes federados sobre a educação 

para o trânsito que, de forma cooperativa, necessitam planejar e operar o trânsito de veículos, 

pedestres e animais. Nesses documentos, ainda, evidenciar a possibilidade de política de 

educação e segurança no trânsito e recomendar a inclusão em todos os níveis de ensino de um 

currículo interdisciplinar com conteúdo programático voltado para a educação e segurança no 

trânsito. Os círculos de cultura desenvolvidos com os educandos nos permitiram a codificação e 

a decodificação das situações-existenciais vivenciadas sobre o uso da via pública, destacando-se 

os aspectos relativos ao direito de ir e vir, os deveres dos cidadãos, a qualidade da pavimentação, 

sinalização e iluminação na via pública, além dos comportamentos imprudentes dos jovens 

estudantes diante do trânsito. Também apontaram a ausência de conteúdos no currículo escolar 

voltados para a educação e a segurança no trânsito. Os aspectos constatados foram vivenciados a 

partir de situações-problemas nos círculos de cultura, com a finalidade de promover a 

conscientização dos jovens estudantes e despertar o senso crítico para a cultura instalada da 

violência nas vias públicas, questionando os comportamentos indesejáveis e violentos, a falta de 

reivindicação por uma política de segurança no trânsito dos poderes constituídos, tendo em vista 

um novo paradigma: o de trânsito seguro e a valorização da vida. Assim, o horizonte que 

acenamos é o de que a escola tem um papel importante a desempenhar. Ela é a responsável pela 

construção de valores sociais que permite ao ser humano conviver de forma segura, cultivando a 

sua emancipação, cidadania e a vida. Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi a 

elaboração de uma revista pelos educandos do 9º ano do ensino fundamental sobre a Educação 

para o trânsito. 

 

Palavras-chave: Educação para o trânsito; Círculo de Cultura, Educação emancipatória. 



 

EDUCATION FOR TRANSIT IN FUNDAMENTAL EDUCATION : an  

emancipatory attitude 
 

 

ABSTRACT 
 
 

This research is in the field of educational policies. The general objective was to analyze if 

and how the development of the dialogical practice of cultural circles on traffic education can 

contribute to promote emancipatory attitudes between the subject and the transit. The field 

experience was developed in a school unit that is part of the municipal public network of 

Ilhéus-Bahia, with students of the 9th grade, Elementary School. As a methodological 

guideline, the research path to guide our studies was a participatory research in the form of a 

circle of culture, whose dialogical practice sought, through problematic existential situations, 

to reflect the daily praxis of traffic with learners. This strategy allowed us to obtain a set of 

elements that imply the position (naive x critical criticism) of the man on the social reality and 

the problematic of the transit in the public ways. The instruments used for data collection 

were from documentary sources and cultural circles. The main documents analyzed were the 

Brazilian Federal Constitution of 1988, the Brazilian Transit Code (Law 9.503, 1997), 

National Traffic Education Directives (Government Order 147/2009). They allowed us to 

identify information about the responsibilities of federated entities on traffic education, which 

in a cooperative way need to plan and operate vehicle, pedestrian and animal traffic. They 

should also promote the education and traffic safety policy and recommend the inclusion at all 

levels of education of an interdisciplinary curriculum with programmatic content focused on 

education and traffic safety. The culture circles developed with the students allowed us to 

codify and decode the existential situations experienced on the use of the public highway, 

highlighting the aspects related to the right of freedom movement, the duties of the citizens, 

the quality of the pavement, signage and lighting on the public highway, in addition to the 

reckless behavior of young students in front of traffic. They also pointed out the absence of 

content in the school curriculum focused on education and traffic safety. The aspects observed 

were experienced from situations-problems in cultural circles, with the purpose of promoting 

the awareness of the young students and awakening the critical sense for the installed culture 

of violence in the public streets, questioning the undesirable and violent behaviors, lack of 

claiming for a security policy in the transit from constituted powers, in view of a new 

paradigm: that of safe transit and the valorization of life. Thus, the horizon we are talking 

about is that the school has an important role to play. It is responsible for the construction of 

social values that allows the human being to live safely, cultivating their emancipation, 

citizenship and life. 

 

Key Words: Education for traffic; Cultural circle, Emancipatory education 
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A PRIMEIRA ESTAÇÃO: Trajetória de vida e formação 
 

 

Narrar a minha experiência de vida desde a infância, 
significa rememorar fatos da estrada de ferro de 

Ilhéus/Ubaitaba. Estas lembranças dão significados aos 

acontecimentos que influenciaram as minhas escolhas de 

formação e vida tornando-me quem sou.  
(A PESQUISADORA) 

 
 

 

Neste espaço, apresento a minha trajetória de vida, a partir de fatos que afloram a 

memória. São as vivências da infância, da juventude e da vida adulta, noticiando o meu 

caminhar no mundo... São as “estações” da minha vida, as descobertas, os movimentos 

tortuosos e velozes, umas vezes, e outras, lineares e quase parando. Esta existência era 

embalada pelo som da máquina a vapor “Maria Fumaça”, que deslizava languidamente nos 

trilhos escorregadios dos dias chuvosos, soltando fagulhas ou apitando de forma frenética e 

apressada. Mas, de vez em quando, triste e lentamente, anunciava a próxima parada/estação 

ou o longo caminho a ser percorrido. 
 

Repensar minha trajetória de vida e minha formação acadêmica é descrever os 

caminhos percorridos pelos “trilhos” da Estrada de Ferro Ilhéus/Ubaitaba, amparada nas 

memórias do meu “painho", José Firmino dos Santos, funcionário do Ministério dos 

Transportes, da Extinta Ferrovia de Ilhéus
1
. 

 
 

 
1 A linha férrea Ilhéus foi aberta em 1910, pelos ingleses, através da The State Of Bahia South Western 
Railway Company Limeted, com ideia de alcançar Conquista (Vitória da Conquista). O primeiro ramal, o de Água 
Preta (Uruçuca), que partia da estação de Rio do Braço, foi aberto ao tráfego até 1914 e estendido até Priori, em 
1931. Em 1918, outro ramal tem iniciada a sua construção, estendendo-se até Itajuípe, onde chegou em 1934. Foi a 
máxima extensão da ferrovia, que jamais se comunicou com outras do Estado da Bahia ou com a Bahia-Minas, 
apesar de diversos projetos nesse sentido que jamais saíram do papel. Em 1950, os ingleses repassaram a estrada ao 
governo, que a renomeou para E.F. de Ilhéus. A estrada jamais chegou a Conquista. GIESBRECHT (2017). 
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Meu pai narrava que a ferrovia foi construída pelos ingleses, durante o governo de 

Getúlio Vargas com a finalidade de promover o desenvolvimento político e econômico da 

região, sob o advento da cultura do “fruto de ouro”, o cacau. Recordo-me que ouvia com 

atenção, os “causos” narrados pelos trabalhadores da vila ferroviária, quando expunham que o 

trem passava em frente às nossas residências, Vila dos Ferroviários em Ilhéus, local onde nasci. 

Afirmavam, também, que ali existia uma Estação do Trem chamada de Iguape (antiga Pêra)
2
 e, 

ainda recordavam os demais trechos que cruzavam o nosso bairro em direção aos Distritos de 

Aritaguá e Sambaituba, locais de paradas para embarque e desembarque de passageiros e, 

também de mercadorias destinadas às feiras livres das grandes cidades da região, especialmente, 

Itabuna e Ilhéus. 
 

Lembro-me que durante um período da minha infância fomos residir em Valença, em 

busca de melhores condições de vida e, no período de férias, voltava a Ilhéus para rever 

parentes e amigos. Nas conversas com eles, afloravam dos seus imaginários as lembranças da 

ferrovia, das máquinas a vapor e das casas extintas da antiga linha férrea de Ilhéus. 
 

Anos depois, voltei a residir na cidade de Ilhéus, já na adolescência, em 1988, e fui 

cursar o Magistério no Colégio Estadual Rômulo Galvão, situado no bairro Pontal, área nobre 

da cidade. Fiz o curso com afinco, porque já começava a perceber que, para os pobres, a 

educação seria o caminho capaz de oportunizar o crescimento profissional e estabelecer outro 

tipo de relação com o mundo. A conclusão do Magistério, em 1991, foi um feito 

importantíssimo para a minha família, principalmente, para o meu “painho”. Porque para ele, 

ter uma filha professora assegurava um novo “status” social; um lugar diferente daquele ora 

esperado e ocupado pelos meus pais. 
 

Em 1993, comecei a lecionar, sob a forma de contrato, pela Prefeitura Municipal de 

Ilhéus, em uma escola localizada em um Distrito de difícil acesso. Nesta escola, trabalhei por 

3 anos e procurei desenvolver uma prática pedagógica com característica dialógica. A minha 

intenção era despertar nas crianças o desejo pelo estudo e ter consciência do lugar que 

ocupavam no seu espaço social. Enfim, buscava desenvolver uma prática crítica a respeito da 

sociedade, dialogando com os educandos, na tentativa de compreensão e superação da 

realidade imposta na relação desigual homem-mundo. Portanto, mesmo tendo poucas leituras 

sobre o pensamento de Paulo Freire, já me assumia como sujeito de produção de saber, 
 
 
 

 
2 Segundos relatos dos moradores da Vila dos Ferroviários-Iguape, o nome dado à localidade era em virtude do 
circuito assemelhado à anatomia da fruta. 
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compreendendo que ensinar não era apenas transmitir conhecimentos, mas, sobretudo, evitar a 

reprodução das relações desiguais que oprimem a maioria dos sujeitos. 
 

Os meus questionamentos e as dificuldades para trabalhar no campo eram grandes e de 

diferentes naturezas. Significava demandas de ordens pedagógica, econômica, de acesso ao 

local de trabalho, além das questões políticas que se renovavam de 04 em 04 anos, implicando 

na perda do contrato de trabalho a cada mandato de um novo prefeito. Esses fatos geraram o 

desejo de continuar os estudos para entrar em uma universidade e assegurar uma estabilidade 

profissional. Desta feita, fiz o curso de Formação Geral, compreendendo-o como um 

“cursinho” preparatório para o vestibular já que assegurava o ensino das disciplinas 

Matemática, Biologia, Física e Química, matérias exigidas no processo seletivo para o acesso 

às universidades públicas. 
 

No ano 1998, passei no vestibular da UESC e ingressei no curso de Licenciatura em 

Filosofia, isso foi motivo de orgulho para a família, mas, especialmente, para o “Meu 

Painho”. Ele foi a primeira pessoa a quem informei dessa conquista e, no seu imaginário, este 

sucesso também era seu. Dizia, ainda, que novas vitórias estariam por vir. E, no dia da 

formatura, em 30 de janeiro de 2002, assim se expressou: “Não passei pelas salas de aula, 

mas escrevi meu nome nesta Universidade”. Foi bonito de ver, que mesmo sem escolaridade, 

o meu pai intuía que o seu nome estaria registrado nos documentos da UESC, por meio do 

diploma de sua filha. 
 

Também percebia, na minha trajetória acadêmica e profissional, a necessidade de 

continuar estudando para ter uma prática mais consequente. Então, decidi retornar a UESC 

para fazer o Curso de Pedagogia. E, em 2006, obtinha a minha segunda formatura. Desta 

forma, o meu pai orgulhosamente me acompanhava, até o “pódio”, para participar da 

solenidade de colação de grau. Para ele, o meu crescimento acadêmico representava “vitórias” 

compartilhadas com ele. Esta foi a última estação que estivemos juntos. Um ano depois, veio 

a falecer e nos deixou a lembrança de um homem que viveu intensamente o sucesso dos seus 

filhos e, cujo trajeto de vida foi pautado na honestidade e na simplicidade, finalizando os seus 

últimos dias entre a Vila dos ferroviários e o Distrito de Sambaituba, em Ilhéus, onde foi 

sepultado. 
 

O caminho acadêmico e profissional que trilhei sempre foi de intensa movimentação. 

Em 1999, ingressei na Polícia Militar da Bahia (PMBA). E, ao participar do curso de 

formação para soldados, estudei uma disciplina denominada “Policiamento ostensivo de 

trânsito”, a qual fazia referência sobre os meios de transportes e sua transição histórica. 

Assim, mais uma vez, as histórias da infância sobre a ferrovia de Ilhéus, narradas por meu pai, 
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voltavam à memória. Percebia, ainda, que era recorrente, na minha profissão, o envolvimento 

com a temática do trânsito no ambiente escolar, uma vez que estava sempre realizando 

palestras e oficinas nas escolas e nos espaços públicos. Outras vezes, mesmo em ações da 

policial militar, fazendo o policiamento externo do trânsito nas ruas, ou realizando blitz nas 

estradas, deparava-me com violentos acidentes, sempre acompanhados de discussões 

calorosas entre os cidadãos envolvidos nos sinistros, fatos que me intrigavam muito. 
 

Dessa realidade de profissional do trânsito, vários questionamentos afloravam: Por que 

as pessoas são tão violentas e intolerantes no trânsito? Por que os motoristas não obedecem às 

leis de trânsito? Por que os currículos escolares são omissos na educação para o trânsito? Por 

que os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito não buscam efetivar um currículo 

integrado de educação para o trânsito conforme está previsto na Constituição Federal de 1988 

e na lei 9.503/1997 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)? 
 

Outro aspecto que chamava a atenção eram as abordagens dos agentes da autoridade 

de trânsito para com os motoristas envolvidos em sinistros, diante de procedimentos muito 

técnicos, somente registrando as ocorrências para serem periciadas, sem discussões mais 

específicas que poderiam auxiliar na melhoria da qualidade do trânsito no Brasil. Dia a dia, 

essas preocupações se ampliavam, principalmente quando os noticiários apresentavam dados 

alarmantes sobre o trânsito de uma maneira geral. 
 

A seguir, passei a ser assistente nos cursos de Formação de Soldado da PMBA, 

realizados no 2º Batalhão de Polícia Militar/Ilhéus, sob a Coordenação do Capitão Eliezer 

Ribeiro (instrutor e estudioso na área do trânsito e com formação em Pedagogia). Com isso, 

pareceu-me que se avizinhava um novo fazer sobre a abordagem no trânsito em Ilhéus, 

pautada em uma metodologia mais orientadora e educativa. Sabia que somente as medidas de 

repressão não contribuíam para mudar a realidade de um trânsito violento, mas, pelo 

contrário, aumentava a insegurança e a instabilidade do cidadão. Portanto, acreditava que era 

preciso ir além da abordagem técnica e repressiva. Defendia a urgência da implantação de 

uma política de segurança e educação para o trânsito séria, envolvendo todos os entes 

federados para assegurar uma cultura de proteção à vida e de emancipação dos sujeitos, 

conforme está previsto nos documentos legais do trânsito que serão debatidos neste trabalho e 

na Constituição de 1988. 
 

Foi com esse olhar que fui participar dos cursos de formação em serviço dos soldados 

e propus novos parâmetros educacionais para a sua elaboração. Em outras palavras, buscamos 

formar os agentes da autoridade de trânsito, evitando a visão instrumental, legalista e 

bancária. O foco era a educação emancipadora e a cidadania. É fato que os soldados em 
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formação demonstravam resistência ao movimento renovador de pensar a realidade social do 

trânsito. Além disso, a prática vigente e o papel do agente de trânsito, também passaram a ser 

questionados, sob a ótica de uma formação problematizadora e crítica. Logo, estava claro que 

o novo parâmetro de formação era dialógico. Compreendia-se que, muito embora fosse 

exigido o cumprimento da lei nas abordagens, se fazia necessário imprimir uma visão 

educativa à atividade policial, principalmente. 
 

Ressalto, ainda, que a experiência de ser formadora assistente nos cursos de Formação 

de Soldado da PMBA me credenciou a aceitar o convite da Secretaria de Transporte e 

Trânsito do Município (Setran), para compor a equipe do curso de formação dos agentes de 

trânsito em 2008, pois a proposta curricular elaborada por mim foi aprovada pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Então, passei a ministrar a disciplina 

Educação para o Trânsito, o que me permitiu acumular uma importante experiência no trato 

das questões do trânsito com o foco voltado para atos educativos. Tive, ainda, a oportunidade, 

em 2014, de participar do Programa Permanente de Educação para o Trânsito, implantado 

pela Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran) do Município de Ilhéus, como aporte 

do Setor de Educação para o Trânsito (Educatran), cuja finalidade era promover reflexões e 

atitudes que possibilitassem um trânsito mais seguro no município. Diante desse contexto, 

comecei a trabalhar o trânsito pela via da educação, desenvolvendo oficinas nas escolas de 

Educação Básica do Município de Ilhéus, fato que animavam o meu fazer cotidiano. 
 

Nos trabalhos realizados, quer seja como policial de patrulhamento do transito ou 

como agente formador de soldados, crianças e jovens, a discussão da violência no trânsito no 

Brasil era um dos temas recorrentes nas palestras ministradas. É assustador para todos os 

dados estatísticos de mortes no país, sendo a segunda maior causa de vítimas e, ainda assim, a 

atenção do poder público e dos meios de comunicações eram inexpressivos. Foi essa tessitura 

que me levou a ter maior interesse sobre a problemática do trânsito e buscar respostas para a 

ausência de um diálogo nas escolas sobre a educação e segurança no trânsito. 
 

Diante disso, essas experiências de agente formadora e da prática profissional me 

motivaram a retomar os estudos, agora em nível de pós-graduação stricto sensu. Assim, participei 

do processo seletivo e passei a cursar o mestrado de Pós-graduação em Formação de Professores 

da Educação Básica - Mestrado Profissional em Educação da UESC. Ao longo do curso, deparei-

me com muitas informações e teorias que explicavam questões relativas ao conhecimento e às 

práticas pedagógicas dos professores. Aos poucos, fui me aproximando delas e fazendo opções 

por aquelas com as quais tinha maior afinidade ideológica. E, a partir do Grupo Coletivo Paulo 

Freire-UESC, sob a coordenação da Professora Doutora Arlete Viera 



20 
 
 

 

da Silva
3
, passei a estudar a teoria crítica emancipatória e a proposta pedagógica dos Círculos 

de Cultura
4
, com a intenção de obter o instrumental teórico-metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre a temática educação para o trânsito. 
 

Foi a partir das motivações expostas acima, que a questão desafiadora de pesquisa foi 

levantada, procurando saber se a aplicação da prática dialógica do círculo de cultura, a 

respeito da educação para o trânsito, promoveu atitudes emancipatórias nos educandos do 9º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal de Ilhéus-Bahia? Para 

responder ao questionamento levantado e direcionar o trabalho, o objetivo central da pesquisa 

foi o de analisar se e como o desenvolvimento da prática dialógica dos círculos de cultura 

sobre a educação para o trânsito pode contribuir para promover atitudes emancipatórias entre 

o sujeito e o trânsito. 
 

A pesquisa foi desenvolvida tomando, como base, a fenomenologia. Entende-se que 

esta forma de pensar o mundo, destaca a importância dos fenômenos da consciência, e que 

eles devem ser estudados em si mesmos, estabelecendo a relação sujeito-objeto sem 

separação, em uma relação inter-humana. 
 

O procedimento de descrição e explicação do fenômeno estudado é de natureza 

qualitativa. Este enfoque permite ao pesquisador contato direto com o ambiente e com a 

situação que está sendo investigada com maior participação no processo de construção do 

conhecimento. Nessa perspectiva, o caminho adotado foi o círculo de cultura, seguindo os 

princípios orientadores propostos por Paulo Freire (1967; 1987) em sua experiência em 

Angicos (1963) e explicitadas em suas obras, a partir das cincos fases: levantamentos das 

palavras geradoras; escolha e seleção das palavras geradoras; criação das situações-limites; 

criação das fichas-roteiros; leitura de fichas com a decomposição e releituras dos vocábulos 

geradores. 
 

Após a realização dos círculos, os dados levantados foram organizados e, junto com os 

educandos, buscamos compreender, interpretar e descrever os problemas identificados no 

trânsito de Ilhéus com a perspectiva de gerar conhecimentos e ações necessários à alteração da 

realidade pesquisada e mudanças de atitudes na relação do sujeito com o trânsito, numa 

perspectiva emancipatória. 
 
 
 
 

 
3 Infelizmente, a professora Drª Arlete Vieira da Silva era coorientadora deste trabalho de pesquisa e veio a 
falecer no dia 09 de janeiro de 2017, vítima de acidente de trânsito na BA 001, no trecho Ilhéus/Olivença na 
altura KM 14, com saldo de três mortos e três feridos.  

4 O Círculo de cultura é discutido, principalmente, nas obras “Educação como Prática de Liberdade” (1967) e 
“Pedagogia do Oprimido” (1987), ambas de Paulo Freire. 
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A organização da dissertação foi estruturada em quatro partes, denominadas de 

Estações, linguagem metafórica utilizada para dar sentido às representações captadas no 

inconsciente da minha infância sobre as histórias contadas por vizinhos e parentes a respeito 

do transporte ferroviário da época na região do cacau e homenagear ao meu pai, ferroviário da 

antiga Estrada de Ferro Ilhéus-Ubaitaba. 
 

Nesta primeira estação, intitulada Trajetória de vida e formação, são apresentados os 

lugares de referência da memória na minha infância, como residente do município de Ilhéus, 

destacando o transporte terrestre ferroviário realizado em trens que se movimentavam sobre 

os trilhos entre Ilhéus e Ubaitaba. Também descrevo a minha trajetória de vida, formação 

acadêmica e profissional. 
 

A Segunda Estação tem como título Concepções históricas, legais e conceituais da 

educação para trânsito numa perspectiva crítica emancipatória, onde são expostos a 

trajetória e os marcos legais sobre o trânsito brasileiro, com a finalidade de compreender a sua 

evolução e desenvolver uma análise dos dispositivos legais que traçam as linhas gerais para a 

implantação de uma política de educação para o trânsito, segundo as legislações vigentes no 

país. Também é feita uma análise sobre as primeiras tendências para institucionalizar a 

educação para o transito no país. Por fim, busca-se descrever a municipalização do trânsito de 

Ilhéus integrada ao Sistema Nacional de Trânsito com a Lei Municipal 2884/2000, destacando 

a sua importância para a segurança de trânsito e para a proteção à vida. 
 

A Terceira Estação, O percurso metodológico, sua organização e a construção dos 

dados, tomou como base os estudos da fenomenologia, procedimento que estuda os 

fenômenos vinculando-os à voz, às narrativas e à participação efetiva dos sujeitos 

pesquisados. A pesquisa assumiu os caminhos que se aproximam da proposta metodológica 

desenvolvida por Paulo Freire, em 1963, com a experiência de Angicos, nas situações 

existenciais dos círculos de cultura por ele organizados, compreendendo-os como espaço de 

diálogo organizado e mediado pelo pesquisador e pelos sujeitos da pesquisa que fazem e 

refazem a prática dialógica como forma de construção de conhecimento. 
 

A Quarta Estação, A prática dialógica nos círculos de cultura na educação para o 

trânsito, analisa as várias situações-limites vivenciadas pelos educandos do 9º ano do IME 

(Instituto Municipal de Ensino), sujeitos dessa pesquisa, anunciadores das práticas 

existenciais predominantes nos comportamentos humanos sobre o trânsito. Os círculos de 

culturas foram desenvolvidos seguindo as recomendações propostas por Paulo Freire, que têm 

o diálogo como exigência existencial para a busca e troca de conhecimentos que promovam 

vivências emancipatórias, a fim de que o homem tenha responsabilidade social e política 
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sobre e com a vida. Nas várias etapas do estudo, busca-se desenvolver com os educandos 

reflexões e construir um aprendizado coletivo e solidário no grupo. 
 

Na última Estação, Considerações finais, realiza-se uma síntese acerca das questões 

levantadas, tecendo comentários sobre os vários procedimentos que envolveram o 

desenvolvimento da pesquisa e, por fim, destacam-se as evidências dos círculos de culturas 

com vistas ao processo de emancipação dos sujeitos, a formação de hábitos e atitudes 

saudáveis no trânsito. 
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2 A SEGUNDA ESTAÇÃO: concepções históricas, legais e conceituais da educação 

para trânsito em uma perspectiva crítica emancipatória 

 

 

De todos os amores que eu já tive, você foi o meu 

primeiro. Ilhéus, minha cidade, minha terra Meu orgulho, 

meu amor. Alguém já contou nossa história, mostrando 

São Jorge dos Ilhéus. Com cheiro de cravo e canela, com 

o ouro do nosso cacau e um céu tão azul, essas praias tão 

lindas, morenas, não tem nada igual. (Hino de Ilhéus). 
 

(ALEMÃO; TEREZA, 1981) 
 
 

 

2.1 Trajetória e marcos legais da educação para o trânsito 
 
 

Neste tópico, apresentamos a trajetória e os marcos legais sobre educação para o 
 

trânsito com a finalidade de compreender a sua evolução e desenvolver uma análise dos 
 

dispositivos legais que traçam as linhas gerais para a implantação de uma política de educação 
 

para o trânsito, segundo as legislações vigentes. Contudo, sabe-se que além do estabelecido 
 

em lei, faz-se necessário o compromisso político do poder público para cumpri-la, sobretudo 

considerando as demandas dos movimentos sociais
5
. As poucas discussões sobre essa 

temática incidem exclusivamente no debate sobre os acidentes, cada vez mais crescentes e 
 

com vítimas fatais decorrentes da falta de educação para o trânsito, que acarretam prejuízos  
 

 
5 Nessa perspectiva, consideramos que as principais conquistas sociais dependem da organização e da mobilização 

da sociedade civil. Trata-se, portanto, de grupos com relevância no processo democrático mediante intensas lutas e 
manifestações voltadas à reivindicação dos direitos, até então não disponibilizados aos cidadãos. Cf: GOHN, 2004. 
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irreparáveis, tanto para famílias que perdem os seus entes queridos, como para o Estado, que 

tem a função de proteger a vida dos cidadãos, por meio da implementação de leis que também 

fiscalizam o trânsito, assegurando a circulação de veículos e pedestres. Porém, há um 

detrimento na discussão específica sobre a educação para o trânsito. 
 

A liberdade de locomoção é um direito fundamental das pessoas garantido no Art.5 

XV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CF) (BRASIL, 1988), que menciona 

ser livre a locomoção em todo território nacional, exceto daqueles privados de liberdade. O 

desdobramento do direito de ir e vir determinado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no 

Art. 1°, § 1°, define trânsito como: “[...] a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga” (BRASIL, 1997, p.1). Considera-se, neste texto, como 

trânsito, toda movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

Assim, adota-se o conceito de trânsito definido por Vasconcelos (1992, p.11) como: “[...] 

conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que 

aparece na rua na forma da movimentação geral de pedestres e veículos”. 
 

Vale ressaltar que a origem do fenômeno trânsito perde-se no tempo, levando-se em 

consideração que o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, com a finalidade de 

realizar as suas atividades, sempre existiu. E o meio de locomoção mais antigo é o próprio ato 

de caminhar do homem, que, nessa condição de caminhante, transportava seus pertences para 

outros espaços, muitas vezes, carregando sobre os ombros ou arrastando-os em pedaços de 

madeiras. 
 

Com o surgimento do carro, em 1771, ocorreu o primeiro acidente automobilístico da 

história. O próprio inventor, o francês Nicholas Cugnot, se deslocava a uma velocidade de 

quatro km/h e numa curva perdeu o controle da direção, em razão de não existir freios no 

carro, vindo a destruir um muro no pátio de manobras no Quartel Real de Vicenes (França). 

Assim, com o avanço do desenvolvimento tecnológico no contexto da Revolução Industrial 

(1760-1830), arquitetou-se o motor a combustão e a fabricação de automóveis, espalhando-se 

por toda a Europa. Com vistas ao processo de incremento do parque automobilístico, surgiu a 

necessidade de disciplinar o modo de uso do espaço a ser percorrido e, dessa forma, surge na 

Inglaterra a primeira lei de trânsito - a da “Bandeira Vermelha” - em 1836, que limitava em 10 

km/h a velocidade máxima e obrigava que um homem precedesse o veículo com uma 

bandeira vermelha para alertar os pedestres da sua passagem. Dessa estrutura básica inicial, 

foram criados, além dos dispositivos legais, os meios para sinalizar e disciplinar o uso da via 

(TRÂNSITO IDEAL, 2017). 
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No Brasil, a chegada do primeiro carro ocorreu no ano de 1891; trazido de Paris, 

França, para São Paulo por Henrique Santos Dumont (irmão de Alberto Santos Dumont). O 

veículo era do tipo Peugeot com motor Daimler de patente alemã. Aos poucos, outras pessoas 

foram importando novos carros e, entre eles, o abolicionista José do Patrocínio. As fontes 

pesquisadas (FRANZ; SEBERINO, 2012) registram que o primeiro acidente automobilístico 

no país aconteceu em 1897, no Rio de Janeiro, causado por Olavo Bilac, que dirigia o carro do 

amigo José do Patrocínio, sem ser habilitado, colidindo com uma árvore na Estrada Velha da 

Tijuca. 
 

Na medida em que as cidades iam “povoando-se” de carros, os riscos de acidentes 

aumentavam. Assim, o Poder Público e o Automóvel Clube do Brasil começaram a pensar em 

meios para tornar o trânsito mais seguro, propondo regras de circulação para proteger os 

pedestres e motoristas. Daí, os governantes municipais das duas maiores cidades brasileiras, 

São Paulo e Rio de Janeiro, com a finalidade de disciplinar o trânsito, criaram, em 1903, a 

concessão das primeiras licenças para dirigir. 
 

A partir da década de 1920, os governantes projetavam o desenvolvimento com a 

ampliação das vias terrestres, visando à expansão da malha rodoviária no Brasil. Segundo 

Franz e Seberino (2012, p.16): “As modernizações nas construções das principais estradas 

brasileiras iniciaram no século XIX, e muitas rodovias surgiram na década de 20 no Nordeste 

com o programa de redução das secas”. 
 

Ainda de acordo com esses autores, foi com a criação do Fundo Rodoviário Nacional 

(1946) que se ampliou a malha viária do país em razão dos impostos cobrados sobre 

combustíveis destinados a financiar a construção de estradas. Além desse fator, em 1954 foi 

criada a Empresa Petrobrás e um dos seus objetivos era produzir asfalto em grande quantidade 

para assegurar a expansão das rodovias. Também se inclui, como acontecimentos importantes, 

a implantação da indústria automobilística nacional, em 1957, e o plano ambicioso de 

Juscelino Kubitscheck de transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, fazendo a ligação 

da nova capital para com as demais regiões do país. O primeiro Código de Trânsito do Brasil 

foi o Decreto-Lei nº 3.671, de 25 de setembro de 1941, que, em seguida, foi alterado pela Lei 

n º 5.108, de 21 de setembro de 1966 (BRASIL, 1966). Atualmente, está em vigor o CTB 

criado pela Lei 9.503, promulgada no ano de 1997 (BRASIL, 1997). 
 

Na década de 1990, houve um grande avanço no poder aquisitivo da classe média, 

tornando possível realizar o sonho de consumo de muitos brasileiros: a aquisição de um carro 

para se livrarem dos problemas do transporte coletivo público, bem como usufruírem dos bens 

de consumo que a sociedade produz. Com essa mobilidade social da população, ampliou-se o 
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número de veículos circulando nas vias públicas havendo, como consequência, um aumento 

considerável de acidentes de trânsito, acarretando prejuízos não só de ordem particular às 

famílias das vítimas, mas ao Estado e à sociedade em geral. 
 

O enfrentamento do problema da violência no trânsito é muito recente. O número 

anual de mortos, feridos e mutilados no trânsito é algo assustador. Daí ressalta-se a 

necessidade urgente de que as escolas implantem, nos seus currículos, a educação para o 

trânsito, em todas as etapas e modalidades de ensino. Para tal, consideramos fundamental uma 

educação em uma perspectiva emancipatória e libertadora, buscando superar uma concepção 

de educação bancária (domesticadora e autoritária) ainda presente nas escolas, mesmo porque, 

para Freire: 

 
 

Aqueles que utilizam o método bancário, conscientemente ou não–porque há 

inúmeros professores bancários, bem intencionados, que não se dão conta de que 
servem somente para desumanizar-, não percebem que os próprios depósitos contêm 

contradições sobre a realidade. [...] Se os homens são estes seres da busca e se sua 
vocação ontológica é a humanização, cedo ou tarde poderão perceber a contradição 

na qual a educação escolar procura mantê-los e se comprometerão então na luta por 
sua libertação. (FREIRE, 1979, p.41). 

 

 

Assim, entende-se esse comprometimento possível, por meio de uma proposta 

curricular que considere o currículo como uma construção no/com e pelo contexto social onde 

a escola está inserida, ou com uma pedagogia que valorize o oprimido, como ensina Freire 

(1979, p.40): “[...] inevitavelmente uma pedagogia do oprimido; não uma pedagogia para ele, 

senão uma pedagogia que saia dele mesmo”. Nessa perspectiva, uma educação para o trânsito 

deve, prioritariamente, problematizar as demandas da população referentes aos crescentes 

índices de vítimas dos acidentes na tentativa de buscar soluções para reverter o quadro 

alarmante de violência no trânsito, fora de uma proposta de um currículo depositário. 

 
 

 

2.2. Dispositivos legais da educação para o trânsito no Brasil 
 
 

 

2.2.1 Constituição Federal Brasileira de 1988 
 

 

A educação para o trânsito está assegurada na CF de 1988, no Art. 23 e inciso XII e 

assim estão definidas as competências dos entes federados, tendo em vista a dimensão do 

pacto federativo: “[...] é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito”. 
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Sendo, ainda ratificada esta responsabilidade, no parágrafo único do artigo, quando dispõe 

que leis complementares fixarão as normas para a cooperação entre os entes federativos. 

Então, observa-se que a proposição da educação e segurança no trânsito é compreendida 

enquanto política pública a ser efetivada pelos diferentes entes federados. 
 

Nesta direção, cabe questionar aos gestores municipais se têm a compreensão de que a 

viabilização dessa política de educação e segurança no trânsito é de responsabilidade do 

município? As propostas de educação do município propõem ações que viabilizem a educação 

para o trânsito? E mais: quantos municípios já formularam as suas políticas para o trânsito? 

Com vistas a responder a esses questionamentos, recorreu-se aos dados disponibilizados pelo 

Denatran (2017), sobre o quantitativo, por estado, de municípios agregados ao SNT (Sistema 

Nacional de Trânsito), verificando que somente três estados da federação: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo têm um número expressivo de municípios integrados ao SNT. Ao 

acessar estas informações, percebe-se que 1.521
6
 municípios têm seu trânsito municipalizado 

dos 5.570 municípios existentes no Brasil. Esse dado é relevante quando se trata de 

responsabilidades constitucionais na garantia de implantar políticas públicas de educação para 

o trânsito pelos entes federados, como previsto na CF de 1988, sendo que a maioria das 

competências de gestão do trânsito está atrelada aos municípios. 
 

Diante desse quadro, considera-se importante analisar a gravidade dessa situação. É 

preciso esclarecer o que levou os municípios a não assegurarem o que determina a legislação 

e, além disso, discutir como são tratados os direitos fundamentais do cidadão perante as 

atribuições dos municípios. Para Azevedo (2001, p.9) “[...] o Estado liberal burguês passa a 

incorporar uma nova dimensão de legitimidade: a igualdade passa pelo alargamento dos 

direitos políticos dos cidadãos [...], neste contexto tornou-se guardião dos interesses públicos. 

O problema está na garantia de um Estado Mínimo”. Assim, o Estado passa a ser regulador, 

mas não garantidor de uma legislação que se torne efetiva e de ações democráticas. Souza 

(2009) entende que: 

 
 

Os direitos historicamente conquistados, como saúde e educação, passam a ser 
tratados como mercadorias, que devem ser adquiridas no mercado, como qualquer 

outra, e não devem ter regulação alguma, além do mercado, que é considerado a 
matriz de toda a riqueza. A intervenção da autoridade pública nas relações 

econômicas é considerada como intrusão indevida e cerceadora. A proposta 
neoliberal para o Estado é marcada por uma ideia reguladora: a da privatização;  

 

 
6 

BRASIL.DENATRAN.Sobreamunicipalizaçãodotrânsito.Disponívelem:   
<http://www.denatran.gov.br/index.php/municipalizacao>: Acesso: 14 fev.2017. 



28 
 
 

 

baseada na defesa da competência, na eficiência da iniciativa privada e na sua 
superioridade em relação às ações públicas, coletivas. (SOUZA, 2009, p. 19). 

 

 

De acordo com essa perspectiva, o problema reside no fato de termos um Estado 

regulador, mas não a garantia a efetivação das ações democráticas. No caso desta pesquisa 

feita no município de Ilhéus com educandos da escola pública, cabe discutir a educação para o 

trânsito como uma política pública urgente de efetivação. Afinal, segundo Azevedo (2001), a 

educação é entendida como política social, representando a materialidade da intervenção do 

Estado que apresenta graves problemas decorrentes, dentre outros fatores, da inadequação das 

políticas educativas que estão em ação. Trata-se, portanto, conforme preconiza a autora, de 

reconhecer que as mudanças sociais em curso exigem novas demandas de formação e de 

conhecimento e ressalta-se o fato de o estado não estar garantindo o direito fundamental à 

escolarização fundamental de qualidade para todos. 
 

Portanto, essa autora adverte que as mudanças sociais impressas pela doutrina 

neoliberal geram mais desigualdades, atingindo os processos de produção do conhecimento 

científico. Em contrapartida, incorporar a educação para o trânsito no Ensino Fundamental 

supõe produzir conhecimentos científicos que atendam as demandas desses sujeitos, 

sobretudo referentes aos direitos garantidos na legislação e ainda não efetivados. 

 
 
 

2.2.2 O Código de Trânsito Brasileiro- Lei 9.503/1997 
 

 

A tentativa de regulamentar o trânsito no Brasil ocorre desde a década de 1910. A 

elaboração das legislações tinha a finalidade de disciplinar o trânsito e estimular a criação de 

estradas para ligar as regiões brasileiras através do uso de veículos automotores como meio de 

transporte. Os códigos de trânsito brasileiro existentes, além de buscarem disciplinar o 

trânsito, atuavam nas questões atinentes à atividade policial, sinalização e segurança no 

trânsito, produzindo os seus efeitos até 1996, quando, em substituição ao Código Nacional de 

Trânsito, foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atualmente em vigor. 
 

O novo CTB foi criado pela Lei nº 9.503 e sancionada pela Presidência da República 

em 23 do mês de setembro do ano de 1997. A Legislação somente passou a vigorar 120 dias 

após a sua publicação, ou seja, a partir do dia 23 de janeiro de 1998. E está definido no seu 

Art. 1º, § 2º, que o “[...] trânsito, 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 
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das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito” CTB 

(BRASIL, 1997, p.1). 
 

Pelo exposto, sabe-se que a lei trouxe muitas inovações para a regulamentação do 

trânsito no Brasil, instituída por leis e decretos, além de resoluções dos conselhos 

competentes. Assim, o CTB tem a finalidade de regular o sistema nacional de transito, tendo 

em vista as normas gerais de circulação e conduta para motoristas e pedestres, além de 

estabelecer a obrigatoriedade de educação para o trânsito. Com esta nova Legislação, o 

Congresso Nacional acolheu o clamor popular e buscou organizar e atualizar as leis relativas 

ao trânsito, antes presentes nos já combalidos documentos, CNT, na Lei de contravenções 

Penais e no Código Penal. 
 

O CTB é um documento extenso, constituído inicialmente com 341 artigos e seus 

respectivos parágrafos, organizados em 20 capítulos que definem atribuições das diversas 

autoridades e órgãos ligados ao trânsito do Brasil. Também anuncia as normas e diretrizes 

para a engenharia de tráfego e institui normas de conduta, infrações e penalidades para os 

diversos usuários desse complexo sistema de trânsito. A legislação está assim organizada: 

 
 

Disposições preliminares; 2. Do sistema nacional de trânsito; 3. Das normas gerais 
de circulação e conduta; 4. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados;  
5. Do cidadão; 6. Da educação para o trânsito 7. Da sinalização para o trânsito; 8. Da 
engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo; 9. 
Dos veículos; 10. Dos veículos em circulação internacional; 11. Do registro de 

veículos; 12. Do licenciamento; 13. Da condução de escolares; 14. Da habilitação;  
15. Das infrações; 16. Das penalidades; 17. Das medidas administrativas; 18. Do 

processo administrativo; 19. Dos crimes de trânsito; 20. Das disposições finais e 
transitórias. (BRASIL, 1997). 

 

 

Dentre as várias atribuições presentes no CTB, destaca-se o capítulo VI que trata da 

educação para o trânsito, objeto desse estudo. Neste capítulo, definem-se as principais 

atribuições que devem ser executadas pelos administradores do país. Encontram-se 

designadas nos seis artigos (Art. 74 a 79) e complementadas nos seus mais de 15 incisos, as 

atribuições dos órgãos ou entidades executivas de trânsito que devem promover ações para 

efetivar a educação para o trânsito. 
 

Ao se analisar o capítulo VI do CTB, Art. 74, observa-se que a sua diretriz geral é 

assegurar a todos os cidadãos brasileiros o direito de ser educado para o trânsito a partir de 

várias ações que devem ser desenvolvidas pelos entes federados. Assim, algumas 

características precisam ser demarcadas. A primeira ação que chama a atenção é a 

preocupação em proteger a vida, recorrendo à própria estrutura organizacional do Estado, 

recomendando: Escolas Públicas de Trânsito, cronogramas das campanhas educativas de 
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âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito, campanhas de caráter permanente, pelos serviços de rádio e difusão 

sonora de sons e imagens e outros. Segundo Nascimento (1999, p.1), citado por Vilela (2017), 

essa preocupação decorre do alto índice de acidentes que ocorre nas estradas, principalmente, 

em feriados e finais de semana. Portanto, as medidas apontadas acima buscam impactar os 

motoristas, de modo “[...] a conscientizá-los a ter maior prudência e evitar os violentos 

sinistros que retiravam a vida de inúmeras pessoas”. 
 

Outra característica ressaltada no documento é o desenho da política de educação, com 

a noção clara do regime de colaboração entre os entes federados, destacando, 

prioritariamente, o papel do Município. O Art. 76 do CTB aponta que a educação para o 

trânsito será desenvolvida “[...] 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”. Com isso, entende-se 

que o código é de feição municipalista, ou seja, o ente federado mais próximo dos cidadãos é 

o Município. No entendimento de Nascimento (1999, p.1), citado por Vilela (2017), cabe ao 

município promover ações que visem civilizar os seus condutores e retirar o país da triste 

condição de figurar entre os que mais matam e atropelam no mundo. 
 

Dentre as características encontradas no CTB, destaca-se como principal: a formulação 

das políticas educacionais, por meio dos sistemas regulares de ensino, quando o Art. 76 

define: 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). 
 

De acordo com esse artigo citado acima, a responsabilidade de educar para o trânsito é 

da escola e deve estar presente nos diferentes níveis de ensino; devendo iniciar na fase da 

infância, ou seja, a criança deveria começar a aprender sobre o trânsito desde a educação 

infantil e continuar por toda a vida. Ao Ensino Superior, cabe assumir a responsabilidade de 

planejar e coordenar ações entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de 

Educação perante os entes federados. Conforme se pode observar, o CTB faz um investimento 

no sentido de promover a educação para o trânsito quando articula o Ministério da Educação 

para, junto com Contran e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras promover: 

 
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 
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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 (BRASIL, 1997). 

 

 

Diante de o CTB procurar fomentar o cumprimento de formulação das políticas 

públicas de educação para o trânsito para assegurar aos entes subnacionais: União, Estados, 

Distrito Federal e os Municípios, pode-se verificar que a legislação está voltada para o 

cidadão e tem o caráter educativo. Contudo, faz-se necessária uma política curricular que 

priorize ações educativas previstas para os variados espaços formativos e busque promover 

um ambiente social seguro. 

 
 
 

2.2.3 Política Nacional de Trânsito (PNT) 
 
 
 

Na busca por operacionalizar as políticas voltadas para o trânsito, atender ao anseio da 

população, buscar soluções para a reversão do quadro alarmante de violência no trânsito com 

alto índice de acidentes e mortes nas estradas, particularmente entre as pessoas mais jovens, 

foi que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão previsto no CTB, Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, artigo 12, inciso I e no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, 

dispõe princípios para a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Desse modo, o 

SNT é formado pelo conjunto de entidades das três esferas do poder executivo (federal, 

estadual e municipal) com o objetivo regular e normatizar o trânsito no Brasil. Ele é composto 

por órgãos normativos e consultivos, conforme segue: 

 

 

Contran, Cetran e Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE); 

pelos órgãos executivos de trânsito: Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) -, Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRAN) e órgãos 

executivos de trânsito dos municípios; pelos órgãos executivos rodoviários: 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), Departamentos de 

Estradas e Rodagem (DER) e respectivos órgãos municipais; pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) -; pelas Polícias Militares e pelas Jari - Juntas Administrativas de 

Recursos de Infrações. (BRASIL, 1997). 
 

 

A direção do SNT é definida pela Presidência da República que decide, também, a 

qual Ministério estará vinculado. Atualmente, o órgão é coordenado pelo Ministério das 

Cidades. Pelo visto, há uma divisão das competências entre os diversos órgãos de trânsito, 

contudo, segundo as orientações das legislações que disciplinam a PNT, deve ser conduzida 

seguindo os fundamentos gerais e planejamento realizado perante as esferas de poder. Sendo 
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assim, esses órgãos instituem medidas destinadas à regulamentação do trânsito no Brasil, 

criando normas, leis e decretos, além de designar outros instrumentos que irão direcionar a 

PNT, formulando os seus fundamentos e procurando direcionar a seguridade social dos 

cidadãos no trânsito. 
 

A PNT teve sua primeira versão após homologação do CTB, em 23 de setembro de 

1997, aprovada pelo Contran em 15 de setembro de 2004, por meio da Resolução 166 e 

atualizada através da Resolução nº 514 de 18 de dezembro de 2014. Na atualização, tornou-se 

uma resolução enxuta, constituída de 03 capítulos, 03 seções, 08 artigos e mais de 15 incisos. 

A PNT no seu Artigo 2º define que a sua finalidade: “[...] deverá constituir-se como o marco 

referencial do País para o planejamento, organização, normalização, execução e controle das 

ações de trânsito em todo o território nacional” (BRASIL, 2014). 
 

Estão previstos, na Seção I, os princípios que devem orientar a PNT. No artigo 3º, está 

explícita a responsabilidade do Estado de: 

 

[...] assegurar a proteção da integridade humana e o desenvolvimento 
socioeconômico do País, atendidos os seguintes princípios: I - assegurar ao cidadão 

o pleno exercício do direito de locomoção; II - priorizar ações à defesa da vida, 
incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente; III - incentivar o estudo e a 

pesquisa orientada para a segurança, fluidez, conforto e educação para o trânsito. 
(BRASIL, 2014). 

 

Mediante esses embasamentos, propõe-se, no seu artigo 4º, orientações para melhorar 

a qualidade de fluidez e segurança para o trânsito de forma a reduzir os riscos na malha viária, 

os seguintes objetivos: I - promover a melhoria da segurança viária; II - aprimorar a educação 

para a cidadania no trânsito; III - garantir a melhoria das condições de mobilidade urbana e 

viária, a acessibilidade e a qualidade ambiental; IV - fortalecer o Sistema Nacional de 

Trânsito - SNT; V - incrementar o planejamento e a gestão do trânsito. 
 

Ao analisar o documento que institui a PNT, é importante destacar os principais 

espaços apresentados como lócus adequado para desenvolver a proposta de educação voltada 

para a cidadania no trânsito. Percebe-se, de imediato, que as proposições educativas para o 

trânsito estão sugeridas como ações que devem ser empreendidas, prioritariamente, pelos 

municípios através das escolas e de outros espaços de formação instituídos. 
 

Essa ação educadora do código é traduzida na seção III da PNT, quando apresentadas 

as diretrizes que devem ser trilhadas pelos diferentes órgãos e pela sociedade em geral para 

melhorar a qualidade de fluidez e segurança para o trânsito de forma a reduzir os riscos de 

acidentes e mortes nas estradas brasileiras, a partir dos seguintes objetivos: 
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a) articular e promover a educação para o trânsito no âmbito da educação básica; b) 
articular e promover a capacitação de professores multiplicadores da educação para 

o trânsito; c) buscar parcerias com universidades e centros de ensino para promover 
a educação e capacitação para o trânsito; d) estimular a produção intelectual, tanto 

de obras científicas como de obras artísticas e culturais voltadas para o trânsito; e) 
aperfeiçoar e monitorar a formação de condutores; f) promover e monitorar 

campanhas permanentes de utilidade pública com vistas a difundir princípios de 
cidadania, valores éticos, conhecimento, habilidades e atitudes favoráveis ao trânsito 

seguro (BRASIL, 2014). 
 

 

Diante das informações acima, é possível deduzir quais são os principais elementos 

que assumem o papel central nesse processo de implementação dos objetivos propostos na 

Resolução da PNT. Em outras palavras, as mediações previstas para realizar a formação para 

o trânsito apontadas no documento são: o sistema escolar formal, a formação de professores 

multiplicadores, a produção intelectual, as parcerias com universidades e centros de ensino, as 

escolas de formação de condutores e as campanhas permanentes. Portanto, essas intervenções 

devem ser articuladas para fomentar as possíveis possibilidades de atividades práticas que 

levem as instituições formais e os demais espaços educativos a desenvolverem a formação 

cidadã no trânsito, por meio das mediações possíveis. Mas, por outro lado, cabe analisar as 

dificuldades identificadas na prática profissional da pesquisadora para a efetivação desta 

política de educação prevista no PNT: 

 
 

a) Necessidade de ampliação do debate entre os órgãos pertencentes ao SNT e gestão 

pública municipal, pois o município desconhece o teor que assegura o PNT ao 

gerenciar o trânsito; 
 

b) Falta de análises estatísticas de atuação no gerenciamento da mobilidade urbana e nas 

estratégias de redução de acidentes; 
 

c) Falta de aproximação com os setores de educação e a sociedade civil organizada. 
 

 

Assim, pode-se perceber que o PNT se constitui uma proposta de política pública 

voltada para a educação do trânsito em que consta a sua finalidade e objetivos. Entende-se que 

está presente no documento um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos diferentes 

órgãos, em colaboração com entes federados, com a finalidade de melhorar as condições de 

locomoção da população por meio de um trânsito seguro, priorizando a defesa da vida, a 

preservação da saúde e do meio ambiente. 
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2.3 Educação para o trânsito e o contexto escolar 
 
 

 

A educação para o trânsito sinaliza uma tendência desde os primeiros movimentos de 

institucionalizar o trânsito no país; no entanto, não se concretiza como especificada na 

legislação brasileira, apesar de dever ser compreendida como uma política pública. Nesse 

sentido, Bravo (2015, p. 153) afirma que: 

 
A educação para o trânsito não se limita a ensinar regras, sinalizações, mobilidade 

humana, mas também um conjunto de valores intrínsecos à existência da vida em 
sociedade, direitos e deveres do cidadão. Dessa forma, esse adolescente e futuro 

adulto deve ser responsável por seus atos, assumindo seus deveres e transmitindo 
estes conhecimentos para aqueles ao seu redor. 

 

 

Na concepção desta autora, evidencia-se um processo de conscientização e leitura 

crítica de mundo, desde que o currículo na educação brasileira assuma a educação para o 

trânsito como se encontra descrito em sua base legal. Tal conscientização se faz necessária em 

decorrência dos desafios encontrados pelo trânsito no Brasil, mesmo com as campanhas que 

geralmente são efetivadas no mês de setembro onde se comemora a semana nacional de 

trânsito. 
 

Em 2011, foi decretada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), através de 

Resolução A/RES/64/255, a Década Mundial de Ações para Segurança no Trânsito 2011-

2020, na tentativa de reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes de trânsito terrestre. 

Assim, os desafios da educação para o trânsito são pontuados por Pinto e Cunha (2013), 

quando reforçam que existe uma problematização em educar pessoas para trânsito, 

principalmente quando se é necessário cumprir as leis em função da falta de responsabilidade 

da própria vida. Um ponto evidenciado como positivo no argumento dos autores ao estudar a 

educação para o trânsito no contexto escolar é que consideram que: “[...] a educação pode 

criar condições para que o aluno construa seu conhecimento, crie, questione e exerça suas 

próprias potencialidades para convivência colaborativa, não se esquecendo de sua cultura e 

valores” (PINTO; CUNHA, p.64). Nesse sentido, os graves problemas no trânsito seriam 

superados por meio da educação, com o empenho por parte dos três níveis de governo, 

inclusive com implementação de política públicas de maneira articulada com a sociedade. 
 

A educação para o trânsito leva à compreensão de que o partilhamento do ambiente 

público requer princípios éticos, respeito às normas de circulação e conduta, ou seja, 

apropriar-se de valores que condizem com o bom viver humano e uma postura cidadã. Nesse 

ponto, recorre-se a Freire (1997, p.109), quando ressalta que “a justificativa de apreensão 
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desse homem consciente no mundo se faz dentro da aquisição da cultura, considerando-se a 

relação dialética que a educação trava com a cultura”. Assim, a condição que aprova 

mudanças de conhecimentos de uma dominação cultural de violência no trânsito para uma 

noção que se queira libertadora, democrática e cidadã, precisa sobrepor-se à cultural vigente, 

desde que se desenvolvam práticas educativas diferenciadas que visem à formação do cidadão 

comprometido com um trânsito seguro e de respeito à vida. 
 

Para estabelecer a relação cultural entre violência no trânsito e o papel da educação, no 

relato de experiência intitulado: Educação para o Trânsito na escola: uma questão de direitos 

humanos, Oliveira (2010) realizou um projeto com os educandos do 5º Ano do Ensino 

Fundamental, partindo da necessidade de discutir as questões do trânsito em virtude dos 

incidentes ocorridos dentro e fora da escola e pelo fato de ter observado que os educandos da 

instituição escolar apresentavam imprudências de trânsito. A autora apresentou: 

 
 

[...] segundo levantamento realizado em sala de aula cerca de 70% dos educandos 
caminham sozinhos de casa até a escola, 10% recebem acompanhamento dos pais 

até instituição de ensino, outros 15% utilizam transporte coletivo e apenas 5% dos 
educandos têm acesso à escola através de condução própria. (OLIVEIRA, 2010, 

p.2). 
 

 

Os dados obtidos em Oliveira (2010) revelam que a maioria dos educandos partilha 

diretamente com a via púbica, na condição de pedestre, dado que indica a necessária reflexão 

sobre uma educação conscientizadora para a convivência deste espaço público no trânsito. 

Segundo a autora, o projeto da educação para o trânsito favoreceu, pois: 

 
 

[…] a inclusão dos temas transversais nas atividades possibilitou estabelecerem 

conexão entre os temas abordados em sala de aula e suas relações sociais, tornando 
aprendizagem significativa. Em relação à expressão oral e escrita, os educandos 

apresentaram uma melhora significativa [...], dessa maneira, externalizar suas ideias 
através das construções de textos e da oralidade. A apatia e o silêncio deram espaço 

a iniciativas espontâneas de relatos de experiências, descobertas e emoções 
retratadas através do diálogo em sala de aula. (OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

 

 

Concorda-se com essa autora, que a mudança de postura desenvolvida pelos 

educandos a partir de uma educação contextualizada no trânsito só poderá ser desenvolvida 

através do diálogo e da ressignificação de suas posturas no cotidiano vivenciado nos espaços 

públicos. Nessa perspectiva, compreende-se a educação para o trânsito como possibilidade de 

contornar os conflitos, mencionados por Vasconcelos (1992, p.21-22): 
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[...] olhando pelo lado do sistema viário, podemos entender algumas coisas também. 
Como os nossos exemplos mostraram a via precisa, ao mesmo tempo, exercer duas 

funções conflitantes: permitir o movimento- a passagem- e possibilitar o acesso- a 
parada. Qualquer melhoria em uma dessas funções afeta negativamente a outra, 

como por exemplo da disputa entre os motoristas que querem circular rapidamente e 
os que querem estacionar. 

 
 

Ao perceber os conflitos vivenciados pelos sujeitos na via pública, acredita-se na 

necessidade de incluir a comunidade, a academia e a educação escolar no contexto de debate 

sobre a educação do trânsito, regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro (1997), que 

prevê, no seu Art. 76, inciso IV, “[...] a elaboração de planos de redução de acidentes de 

trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com vistas à integração 

universidades-sociedades na área de trânsito”. Dessa forma, percebe-se, na educação para o 

trânsito, muitos desafios a serem minimizados quanto a constituir corpos técnicos 

multidisciplinares (Universidades, órgãos do SNT, Escolas, Ministério Público, Conselhos e 

Sindicatos, Justiça Comum, comunidades locais e ONG), todos buscando refletir e contribuir 

na formação de um trânsito local humanizado. 

 
 

2.3.1  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  para  o  trânsito  e  as  diretrizes 
 

curriculares nacionais para o ensino de 09 (nove) anos 
 

 

A recomendação para a elaboração das Diretrizes Nacionais da Educação para trânsito 

está prescrita no Código de Trânsito Brasileiro (CBT), Lei nº 9.503, Art. 76, que estabelece, 

pela primeira vez, um capítulo (VI da Educação) exclusivo à educação para o trânsito desde a 

pré-escola até o nível superior. Esse documento foi elaborado por uma equipe técnica, 

composta por representante do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande Sul, um 

integrante de Empresa Municipal de economia mista de Curitiba, um integrante do Conselho 

Estadual de Trânsito e um representante do Denatran. Vale esclarecer que não se tem 

conhecimento da qualificação profissional da equipe técnica bem como as discussões teóricas 

sobre educação ou tendências pedagógicas para a efetivação das diretrizes. 
 

Segundo o diretor do Denatran, Alfredo Peres da Silva (2009), citado por Conceição 

(2015), esse documento é considerado inovador, porque, além do aspecto formativo via 

educação, promove ações comprometidas com informações, com valores ligados à ética e à 

cidadania. Enfim, as Diretrizes Educacionais para o Trânsito são indicações para reduzir o 

número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e construir uma cultura de paz no espaço 

público. 
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A Portaria 147/2009 (BRASIL, 2009a), que criou as Diretrizes Nacionais da 

Educação para o Trânsito, foi sancionada no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação (CNE), através do Ministério das 

Cidades. O Ministério da Educação, mediante proposta do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB): tem a missão 

de promover a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com 

conteúdos programáticos sobre segurança de trânsito. Em outras palavras, trata-se de 

considerar a Educação para o Trânsito como tema transversal. Dessa maneira, o CNE e a 

Câmara da Educação Básica (CEB) reconhecem o mérito da Educação para o Trânsito e 

emitem o Parecer nº. 22/2004, no qual se afirma que: 

 

 

[...] é imperioso reconhecer que as instituições de ensino brasileiras devem 
considerar, na definição de seus projetos pedagógicos, a busca de comportamentos 
adequados no trânsito. Na medida em que as comunidades escolares entenderem a 

relevância do tema, os resultados advirão (BRASIL, 2004). 
 
 
 

Após a análise desse parecer, o relator apresentou o seu voto, definido em três pontos: 

 

1- As instituições de ensino brasileiras devem considerar, na definição de seus 
projetos pedagógicos, a busca de comportamentos adequados no trânsito. O 

caminho certamente não é a inclusão de uma disciplina específica para este fim. 
 

2- A fim de facilitar a propagação da ideia, sugere-se ao Denatran, que encaminhe 
esforços no sentido de produzir material de apoio para que as escolas possam utilizá-
lo nos seus projetos de educação para o trânsito. 

 
3- Encaminhe-se cópia deste parecer ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 

Educação, ao Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED), à União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e à União Nacional 

dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). (BRASIL, 2004). 
 
 

 

Constata-se, assim, que o CNE/CEB aprovou as orientações educacionais curriculares, 

definindo as orientações pedagógicas na perspectiva da transversalidade. Portanto, “[...] 

refere-se à ação pedagógica que se propõe a trabalhar com temas considerados relevantes, 

cujos conteúdos, sobretudo atitudinais podem estar relacionados a todas as disciplinas” 

(BRASIL, 2004). Ressalta, ainda, que esta deve transpassar as disciplinas, instigando valores, 

comportamento e atitudes frente à realidade social. 
 

Ao analisar a Portaria nº 147/2009, verifica-se que a equipe pensa a proposta de 

educação para o trânsito enquanto política pública e empreende esforços para institucionalizá-

la por meio dos entes federados, propondo as ações a partir de três pontos essenciais: 
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fundamentos, a inclusão como temas transversais e os objetivos, conforme apresentados 

abaixo: 

 
 

Quadro 1 - Sistematização das ações dos pontos referenciais da Portaria nº 147/2009  
FUNDAMENTOS A INCLUSÃO COMO TEMA TRANSVERSAL 

I - nas bases legais que orientam: I  -  o  planejamento  de  atividades  que  promovam  a 

a) os Sistemas de Ensino da Educação Brasileira; análise,  o  debate  e  a  reflexão  sobre  diferentes 

b) o Sistema Nacional de Trânsito; situações relacionadas ao transitar humano;  
II - na dimensão conceitual de trânsito como direito de II - o uso do ambiente real de circulação (a cidade) todas 
as pessoas e que compreende aspectos voltados à como principal recurso educativo para o exercício da  
segurança, à mobilidade humana, à qualidade de vida e ao cidadania no trânsito; 

universo das relações sociais no espaço público; III - a produção e a socialização de conhecimentos  
III - no reconhecimento do trânsito como tema de relacionados ao tema a partir do incentivo à pesquisa, urgência 
social, de abrangência nacional, que apresenta à leitura e à escrita, à criatividade, à troca de ideias e possibilidade 
de ensino e aprendizagem e que favorece a de experiências; 

compreensão da realidade e a participação social; IV - a promoção do envolvimento da  família  e da 

IV - no conjunto de valores que regulam nosso sistema de comunidade em atividades voltadas ao tema; 

convivência e que envolvem o pensar e o agir de cada V - a execução de ações e a utilização de recursos 

pessoa, respeitando sua liberdade; educativos  que  expressem  as  concepções  adotadas 

V  -  nas  fases  de  desenvolvimento  do  aluno  e  nas nesta publicação. 

características específicas de cada etapa de ensino.  
VI  -  nas  diversidades  culturais,  nos  diferentes  espaços  

geográficos  e  nas  relações  que  neles  ocorrem,  nas  

características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  

economia e da clientela.   
OBJETIVOS  
I - priorizar a educação para a paz a partir de exemplos positivos que reflitam o exercício da ética e da cidadania no 
espaço público;  
II - desenvolver posturas e atitudes para a construção de um espaço público democrático e equitativo, por meio do 
trabalho sistemático e contínuo, durante toda a escolaridade, favorecendo o aprofundamento de questões 
relacionadas ao tema trânsito;  
III - superar o enfoque reducionista de que ações educativas voltadas ao tema trânsito sejam apenas para preparar o 
futuro condutor;  
IV - envolver a família e a comunidade nas ações educativas de trânsito desenvolvidas;  
VI - contribuir para mudança do quadro de violência no trânsito brasileiro que hoje se apresenta;  
VII - criar condições que favoreçam a observação e a exploração da cidade, a fim de que os educandos percebam-

se como agentes transformadores do espaço onde vive.  
Fonte: BRASIL, 2009a. 

 
 
 

O quadro 1 reflete a intencionalidade das diretrizes em configurar as especificidades 

que são competências de fomento pela educação; a segurança, a mobilidade humana, a 

qualidade de vida e o universo das relações sociais no espaço público. Estas especificidades 

dialogadas e internalizadas de forma libertadora irão sustentar o exercício da ética e da 

cidadania, entendendo o homem como agente de mudança e não como um cliente que faz uso 

do espaço público. 
 

Na busca por sistematizar os conteúdos a serem trabalhados na Educação Básica, 

criaram-se eixos que expressam os referenciais epistemológicos que respaldam a educação 

para o trânsito e a formação cidadã, conforme especificação no quadro 2: 
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Quadro 2 - Conteúdos da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental 
Anos iniciais do 1º ao 5º ano Anos finais 6º ano ao 9º 

Os lugares: este eixo temático tem a função de As linguagens do trânsito: este eixo temático pretende 

promover  situações  que  levem  à  observação,  à oferecer  elementos  que  suscitem  o  debate  sobre  a 

exploração, à análise, ao debate e à produção de necessidade  e  o  direito  que  todas  as  pessoas  têm  de 
conhecimentos sobre os lugares onde os educandos locomover-se  com  segurança  no  espaço  público,  bem 

vivem e que fazem parte de seu cotidiano: a casa, a como sobre a importância de conhecer e de respeitar as 

escola, a rua de casa, a rua da escola, o bairro, o regras e as normas sociais e legais que regem tal direito. 
entorno.  

  

A cidade: este eixo parte da cidade - compreendida Segurança no trânsito: todos os conteúdos enumerados 

como lugar onde se pode praticar a vida, sendo o até o momento envolvem, direta ou indiretamente, a 
ponto de partida e o principal recurso educativo palavra-chave do trânsito: segurança. 

para trabalhar com questões relacionadas ao tema  

trânsito.  

O direito de ir e vir: este eixo temático pretende Convivência social no trabalho: 

oferecer elementos que suscitem o debate sobre a Neste espaço de relacionamento interpessoal podem ser 

necessidade e o direito que todas as pessoas têm de criadas situações harmoniosas ou de conflito. 

locomover-se  com segurança  no  espaço  público,  

bem como sobre a importância de conhecer e de  

respeitar as regras e as normas sociais e legais que  

regem tal direito.  

Fonte: BRASIL, 2009a.  
 
 
 

Os conteúdos programáticos necessários para o norteamento das ações podem ser 

dimensionados em qualquer concepção de educação. No caso desta pesquisa, concentra-se 

nesses conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental em forma de situações-limites, na 

concepção de educação como uma prática pedagógica progressista. A ação dialógica e o 

posicionamento dos educandos frente às situações relacionadas à segurança, dentro dos 

aspectos da responsabilidade dos gestores públicos e da tomada de decisão do educando frente 
 

à convivência social no trânsito favorecem os conflitos. Esses conflitos são classificados por 

Vasconcelos (1992, p. 20), em físico e político, sendo estes: 

 

[...] físico, da impossibilidade física de acomodar simultaneamente, no espaço, os 
movimentos gerados pelas atividades das pessoas; [...] político, dado pela posição 

diferenciada das pessoas com relação ao processo produtivo das pessoas com relação 
ao processo produtivo (e seus resultados), à sociedade, e pelos interesses diversos e 

conflitantes que daí decorrem, resultando em possibilidades diferentes na utilização do 
espaço de circulação. 

 

 

As orientações pedagógicas das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação para o 

Trânsito (BRASIL, 2009b) nomeiam as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências Naturais e Educação Física, como possibilidades de integrar os projetos 

políticos pedagógicos voltados para educação no trânsito nas atividades do currículo escolar. 

Portanto, trata-se da perspectiva da transversalidade, em que as disciplinas abrem espaço para 

a inclusão também de saberes extraescolares, possibilitando referenciar os sistemas de 
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significados construídos na realidade dos educandos, sejam elas na escola ou na dinâmica da 

vida. 
 

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96 menciona no seu 
 

Art. 26 que: 
 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela educandos. 
(BRASIL, 1996). 

 

Há que se considerar, ainda, o artigo nº 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

ao propor “[...] o pleno desenvolvimento da pessoa humana [...]”. Isso pressupõe que a 

educação para o trânsito pode servir de instrumento poderoso de desenvolvimento da pessoa 

humana na busca do exercício da cidadania e preservação à vida. 
 

Portanto, julga-se importante, diante do exposto, que as Diretrizes Nacionais da 

Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental sejam efetivadas nos currículos das escolas, 

e que, de fato, o direito à educação seja efetivado como instrumento de transformação social e 

desenvolvimento da própria dignidade da pessoa. Outro aspecto previsto na Constituição 

Federal de 1988, é que no Art. 210 estabelece que: “Serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 
 

Diante desta construção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 9 

(nove) anos, instituídas pelo parecer 011-2010 CNE/CEB, publicado no D.O.U. de 9/12/2010, 

Seção 1, são entendidas como um conjunto de orientações para as escolas, professores, 

educandos e suas famílias, bem como para os órgãos executivos e normativos das redes de 

sistema de ensino. Fomentam, também, um debate, a fim de assegurar a qualidade no Ensino 

Fundamental do Brasil e o consideram como pedra angular da Educação Básica, ao buscar a 

melhoria na qualidade segundo sua abrangência. 
 

As Diretrizes Curriculares do Ensino de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010a) 

contextualizam a temática do trânsito e referendam a sua promoção nos currículos, quando 

mencionam outras leis que complementam a LDB 9394/96, como o Código de Trânsito 

Brasileiro, por exemplo, abrindo a porta para que as escolas possam promover a educação 

para o trânsito em seus currículos e nos projetos político pedagógicos. 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos 

(BRASIL, 2010a), ao caminhar nesse sentido, abordam os direitos humanos, considerando a 

dignidade inerente ao ser humano. Essa condição de dignidade humana recai na questão do 
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trânsito, quando correlacionamos a falta de acessibilidade e mobilidade urbana, nos números 

de acidentes de trânsitos terrestres e no prejuízo socioeconômico do país. 
 

As concepções conceituais e os marcos legais que fundamentam este trabalho de 

pesquisa propõem ampliação da educação para o trânsito no contexto curricular da escola e 

ainda atribui uma valoração de uma prática educativa, considerada por Paulo Freire como 

progressista e compreendida como uma ação cultural para a liberdade. 

 

 

2.4 Municipalização do trânsito de Ilhéus-Bahia 
 
 

 

A municipalização do trânsito é uma inovação que está prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) desde 1997. Nele, está definido que existe uma divisão de responsabilidades 

e uma sólida parceria entre órgãos federais, estaduais e municipais, considerando-se o 

princípio federativo que deve reger os entes subnacionais para integrar o Sistema Nacional de 

Trânsito (SNT). 
 

Nessa direção, os municípios tiveram sua esfera de competência ampliada no 

tratamento das questões de trânsito, e passaram a integrar o SNT, tendo que contrair as 

obrigações sobre o trânsito da cidade. Em outras palavras, as prefeituras tornam-se 

responsáveis pelos múltiplos encargos suscitados no manual de Municipalização (BRASIL, 

2000), evidenciados no Art. 24 do CTB (BRASIL, 1997), que define as responsabilidades do 

Município. Perotto (2013, p.14) destaca como principais responsabilidades do município: 

 
 

Planejar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais. Implantar e manter a 
sinalização viária. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 

trânsito. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar a penalidade de multa 
por infrações de circulação, estacionamento e parada. Fiscalizar a realização de 

obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos 
e pedestres, ou colocar em risco sua segurança. Implantar, manter e operar sistema 

de estacionamento rotativo. Promover programas de educação e segurança de 
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 

 

 

Como se vê, a responsabilidade da municipalização do trânsito não é simplesmente 

fiscalizar, autuar, aplicar a penalidade de multa e arrecadar os valores das multas pagas. 

Demanda amplas atribuições para o município. Por isso, os desafios que os gestores vêm 

enfrentando são de diferentes feições. As responsabilidades deveriam assegurar uma cidade 

mais humana e adequada à convivência e com melhor qualidade de vida. 
 

Nesta direção, a municipalização da gestão do trânsito ainda parece distante da maioria 

dos municípios brasileiros. De acordo com dados disponibilizados pela Empresa Perkons, 
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especializada em segurança viária e mobilidade urbana – apenas 25% dos 5.570 municípios 

brasileiros têm o trânsito municipalizado; os demais municípios contam com o Governo do 

Estado da Bahia, através da Polícia Militar, para gerir o trânsito nas cidades (PERKONS, 

2017). Em contrapartida, em função da obrigatoriedade da Lei, os municípios precisam criar 

os órgãos ou entidades executivas municipais de trânsito para a integração ao SNT. A questão 

da Municipalização do Trânsito não é algo a ser considerado pelos gestores como uma opção; 
 

é obrigação da administração municipal implantar uma política de trânsito capaz de atender as 

demandas necessárias para facilitar a articulação das ações de trânsito de acordo com as 

necessidades dos cidadãos. 
 

Partindo da compreensão de que as cidades devem ser espaços que criem mecanismos 

para melhorar a vida das pessoas, é importante destacar a aprovação da Lei da Mobilidade 

Urbana, nº 12.587/2012 (BRASIL, 2012), que tem, como objetivos, melhorar a acessibilidade, 

a mobilidade das pessoas e cargas nos municípios e integrar os diferentes modos de 

transporte. Segundo o coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte 

Público de Qualidade, Nazareno Stanislau Affonso (2012), a nova legislação coloca o Brasil 

dentro da visão de mobilidade sustentável. Acrescenta, ainda, que a política de mobilidade 

existente, atualmente, é excludente porque prioriza os veículos. E, sob a ótica atual, a 

prioridade é dada aos veículos não motorizados, a calçadas, ciclovias, ao transporte público, 

enfim, à integração do automóvel a um sistema de mobilidade sustentável. 
 

Por fim, o Artigo 3º da Lei n
o
 12.587, alterada em 26 de dezembro de 2016, exige que 

os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem o Plano de Mobilidade Urbana que 

deverá ser compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no 

prazo máximo de seis anos da entrada em vigor dessa Lei. E, se caso os municípios, ao findar 

o prazo, não tiverem elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, ficarão impedidos de receber 

recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana, até que atendam às 

exigências dessa Lei. 

 

 

2.4.1 Educação para o trânsito em Ilhéus-Bahia 
 

 

O município de Ilhéus, especificamente, com a expectativa de planejar uma cidade 

com o trânsito seguro, recomenda demandas de segurança e fluidez e mais facilidade para a 

articulação das ações de trânsito, transporte coletivo e de carga, e o uso do solo, para 

promover a sustentabilidade do planeta e a segurança da vida, e, para isso, tem buscado 
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implantar uma política de trânsito para o município, tomando como pilar de sustentação das 

suas principais ações o campo da educação. 
 

Para implantar a sua política de trânsito, os administradores municipais tomaram, 

como referência, o documento elaborado pelo Denatran, denominado Manual de 

Municipalização (BRASIL, 2000) com o objetivo de apoiar os municípios no processo de 

municipalização do trânsito e incentivar o cumprimento das determinações do CTB. Nessa 

direção, o município de Ilhéus passou a integrar o Sistema Nacional de Trânsito junto ao 

Denatran, após a aprovação da Lei Municipal 2884/2000, art. 16, por meio do qual criou a 

Diretoria de Trânsito, compondo a Secretaria de Infraestrutura (ILHÉUS, 2000). 
 

A lei foi revogada pela Lei municipal n° 3133, de 2004. Nesse período, a Diretoria de 

Trânsito assumiu status de Secretaria, e novamente foi reestruturada pela Lei municipal n° 

3.338, de 06 de março de 2009, quando passou, novamente, a integrar-se a uma secretaria, 

qual seja: a Secretaria de Serviços Urbanos, Transporte e Trânsito, conforme os Arts. 44 e 45. 

A sua finalidade é controlar e fiscalizar o serviço de tráfego e transportes do município, 

ofertando aos munícipes um trânsito em condições seguras. 
 

Com a implantação dos órgãos de trânsito do Município de Ilhéus em atendimento às 

determinações do CTB (Art.1 § 3º, BRASIL, 1997), o município passa a ter mais de 20 

obrigações para com o trânsito, em aspectos institucional, financeiro e técnico. No caso 

presente, destacaram-se alguns dos compromissos de ordem mais geral, como, por exemplo: 

Art. 01 § 2º: Assegurar o direito ao trânsito em condições seguras; Art. 21 e 24: Planejar, 

organizar e operar o trânsito no âmbito da circulação, do estacionamento e da parada; Art.320: 

aplicar recursos das multas em projetos de trânsito; Art.75: Participar de programas nacionais 

de educação e segurança de trânsito; Art. 74: Criar área de educação e Criar Escola Pública de 

Trânsito. 
 

Em conformidade com o objeto de estudo deste trabalho, interessa destacar e analisar, 

mais detalhadamente, as ações do município voltadas para a educação do trânsito, conforme 

as recomendações previstas no Manual de Municipalização (BRASIL, 2000). O atual quadro 

de violência no trânsito pede medidas urgentes, objetivas e profundas, de modo a reverter o 

índice de acidentalidade e mortes nas vias públicas. E, sem dúvida, a saída passa, 

obrigatoriamente, pela educação. O esforço deve acontecer entre os três níveis de governo, de 

forma integrada, solidária e articulada com a sociedade, sendo, para tanto, necessário um 

planejamento nacional, com estabelecimento de metas, metodologia e definição de 

competências para ações encadeadas do aparelho estatal. É preciso maximizar os esforços, 
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evitando as ações esparsas e individualizadas, sob pena de termos resultados ineficientes e 

superficiais. (BRASIL, 2000, p.20). 
 

Essa compreensão de que as mazelas do trânsito encontrarão saídas, obrigatoriamente, 

pela via da educação está presente em todos os documentos referentes à legislação do trânsito, 

ressaltando que o empenho deve ocorrer entre os três níveis de governo, de forma integrada, 

solidária e articulada com a sociedade. Nesta direção, a Sutran de Ilhéus, de acordo com os 

documentos pesquisados: relatório anual de 2014 (SUTRAN, 2014a) e o regimento interno da 

Sutran (SUTRAN, 2014b), faz um avanço em considerar a educação para o trânsito. 

Analisando esses documentos e o próprio site da Sutran, a equipe da Educatran expandiu, não 

só o trabalho, mas, também, passou a ofertar suas atividades com planejamentos específicos, 

como: receptivos a navios turísticos, trabalhando diretamente com condutores de taxis e 

“vans” turísticas; nas escolas e organizações sociais e institucionais, como o Sistema 

Fieb/Sesi, nas Semanas de Proteção internas das fábricas; com profissionais do trânsito, com 

formação para o público interno (agentes da autoridade de trânsito) e formação para 

condutores do transporte público. 
 

O trabalho desenvolvido tem sido voltado para a educação no trânsito com o propósito 

de incorporar novos conhecimentos e atitudes de respeito à vida. Para tanto, houve uma 

tentativa de criar, dentro do órgão (SUTRAN) a Coordenadoria Educacional de Trânsito e 

uma Escola Pública de Trânsito, conforme prevê o Art. 74 do CTB, sob a coordenação da 

esfera municipal, mas ainda sem êxito, em virtude das exigências do Denatran codificadas na 

resolução do Contran n.358 (BRASIL, 2010b). No Art. 74 do CTB é dito que: 

 
 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário 
para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou 
entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

§ 2º Os órgãos ou entidades executivos 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 CONTRAN. 

(BRASIL, 1997). 
 
 

A finalidade de trabalhar os comportamentos de pedestres e condutores no trânsito no 

que diz respeito à segurança do pedestre e dos condutores também poderia funcionar para 

habilitação de novos condutores, em atendimento a um público de baixa renda. No ano de 

2016, foram realizadas poucas atividades em virtude de ser um ano de pleito eleitoral 

municipal. Ainda houve a participação da comunidade sobre as questões de trânsito, buscando 
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minimizar os problemas existentes no município, especialmente os atropelamentos e colisões. 

A colaboração veio sob a forma de parcerias para produção e divulgação de material 

educativo do tipo folhetos, cartões, outdoors, cartilhas etc. 
 

É importante destacar, também, que foi firmado convênio com a Secretaria de 

Educação do Município, sendo realizadas nas escolas atividades educativas sobre o trânsito 

seguro, voltadas para as crianças da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio do 

município. 
 

Neste processo de construção da implantação da municipalização do trânsito em 

Ilhéus, constatam-se algumas dificuldades, por exemplo: no âmbito mais geral, as condições 

objetivas de trabalho da Sutran, o que atrapalhava o planejamento e a execução das suas 

atividades, em virtude de estar ligada à Secretaria de Infraestrutura e Transporte do município. 

Nesse sentido, percebe-se a sua estrutura precária, porque divide suas instalações com outros 

setores da Secretaria de Serviços Urbanos, utilizando o mesmo conjunto arquitetônico, de 

natureza privada. 
 

Também se acrescentam como importantes dificuldades às questões voltadas ao 

processo educacional: a equipe destinada à educação para o trânsito geralmente exerce dupla 

atividade, espaço inadequado para planejamento e execução das atividades, falta de material 

pedagógico, de recursos financeiros, indefinição de responsabilidades nos diferentes órgãos 

parceiros, entre outros. Portanto, reconhece-se que existe um distanciamento entre o prescrito 

na legislação-CTB e o executável. Todavia, a equipe procura atender às solicitações 

encaminhadas ao órgão e defende sua autonomia, para que se possa, efetivamente, dinamizar 

e disseminar a educação para o trânsito no município, como possibilidade de valorização e 

respeito à vida. 
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3 TERCEIRA ESTAÇÃO: percurso metodológico, sua organização e construção 
 

dos dados 
 

 

Nesta estação, é apresentado o percurso metodológico da pesquisa, sua organização, 

construção e análises dos dados. A inspiração para a construção deste trabalho esteve 

ancorada nos estudos da fenomenologia. Por ser esta uma forma de pensar o mundo que 

destaca a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si 

mesmos, estabelecendo a relação sujeito-objeto sem separação, no essencial “Eu-tu”. 

Portanto, preocupando-se com o conhecimento do mundo na forma que se realiza e na visão 

do mundo é que o indivíduo tem se direcionado para uma relação inter-humana, que permite 

apreender os diversos significados do fenômeno. 
 

O procedimento metodológico de descrição e explicação do fenômeno estudado foi de 

natureza qualitativa. Esse tipo de abordagem defende o estudo do homem, considerando que o 

ser humano não é passivo, ele interpreta o mundo em que vive continuamente. Entende, 

também, o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como o seu 

principal intérprete e, é o homem em contato direto com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, que vão constituir o trabalho de campo (BOGDAN; BIKLEN, 1982). 
 

Em outras palavras, esses fundamentos possibilitam ao investigador maior 

participação, apropriação do processo e dos resultados obtidos dentro do contexto por ele 

vivido, trazendo todo tipo de interpretação resultante da realidade estudada, enquanto 

coautores no processo de construção do conhecimento. Neste domínio, pode-se citar autores 

de referência no Brasil, como Lüdke e André (2013); Minayo (2012), além de Paulo Freire 

(1965) que assumiu caminhos metodológicos na pesquisa por meio das situações existenciais, 

denominados de círculos de cultura. Podemos defini-los como um processo sistemático de 

concepção e organização que busca compreender, interpretar e descrever os problemas para, 
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assim, gerar na comunidade os conhecimentos e ações necessários à alteração da realidade 

pesquisada. 

 
 

3.1 Os Círculos de Cultura como prática emancipatória 
 
 

 

Segundo a concepção de Brandão (1989, p.24), no círculo de cultura, podem ser 

encontrados os caminhos que permitam aos sujeitos estabelecer uma relação com o seu lugar e 

sua posição frente ao mundo, compreendendo-o, porquanto, “[...] o círculo de cultura é um 

trabalho coletivo, coparticipado de construção de conhecimento da realidade local: o lugar 

imediato onde as pessoas vivem e serão alfabetizadas”. Nesse sentido, o círculo de cultura 

será o procedimento mediador entre a observação, que instigará as palavras geradoras e o 

diálogo circular. Na concepção de Freire (1987, p.52), “[...] o diálogo crítico e libertador, por 

isso mesmo que supõe a ação, tem que ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau 

em que esteja a luta por sua libertação” se faz na ação - reflexão e na ação – a práxis 

educativa. 
 

Para Brandão (1989, p. 27) a partir do levantamento das “palavras”, a pesquisa 

descobre as pistas de um mundo imediato, configurado pelo repertório dos símbolos, através 

dos quais os educandos passam para as etapas seguintes do aprendizado coletivo e solidário de 

uma dupla leitura: da realidade social em que se vive e da palavra escrita que retraduz. 
 

Na concepção dos autores Freire (2011) e Brandão (1989), a educação é compreendida 

como um ato solidário de amor, o que chama a atenção em traduções simples, mesmo em 

gestos mecânicos: como sair de casa, chegar à escola, voltar para casa, entrar em casa; 

problematizar situações simples do dia a dia do ser humano é o movimento que trouxe os 

elementos capazes de configurar e analisar criticamente as ideias, concepções, traduções e 

discussões do grupo participante. 
 

O diálogo mediado pelo círculo de cultura é compreendido para Padilha (2012, p.6), ao 

estudar a construção do conceito em Paulo Freire “[...] como um espaço privilegiado para o 

que se resgate das relações culturais, intelectuais e, mais ainda, intertransculturais no espaço 

educacional [...]”. Nesse sentido, o círculo de cultura tem, como pressuposto permanente, 

entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, a ação dialógica em Freire, que faz e refaz a 

história numa relação horizontal constante de prática dialógica e, mais do que isso, propicia a 

possibilidade de um trabalho em contextos populares a partir de uma atitude pedagógica que 
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valoriza o social. Pode-se sintetizar a ideia central da metodologia deste trabalho nas próprias 

palavras do seu criador, ao pontuar que: 

 

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é um encontro em que se 

solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se ao ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tão pouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p.79). 

 

 

Freire (1967, p. 70) reforça em sua obra “Educação como Prática da Liberdade” que 

“[...] a dialogação implica na responsabilidade social e política do homem. Implica no mínimo 

de consciência transitiva que não se desenvolve nas condições oferecidas pelo grande 

domínio”. Ao concordar com os argumentos desse autor, percebe-se que não deve existir uma 

sobreposição entre pesquisador e sujeito, mas uma interação com o pensamento dialógico, 

estabelecendo um relacionamento horizontal e recíproco. 
 

Ao analisar a realidade fenomênica através da prática dialogada, centrada, como já 

mencionado, no diálogo organizado no „Círculo de cultura‟, como procedimento de troca e de 

construção de conhecimentos dá-se ênfase aos conceitos de cultura nas seguintes dimensões: 

 
 

1. Como o acrescentamento que homem faz ao mundo, que não fez; 2.Como 
resultado do seu trabalho; 3. Do esforço criador e re-criador; 4. A cultura como 

aquisição sistemática da experiência humana, como uma incorporação por isso 
critica e criadora, e não como uma justa posição de informes ou prescrições 

“doados”; 5. Democratização da cultura-dimensão da democratização universal. 
(FREIRE, 1967, p. 109). 

 

Todas as dimensões de culturas relacionadas por Freire (1967) ajudam a compreender 

que é possível propor uma prática educativa progressista que assume uma posição de vivência 

emancipatória, à medida que todas as ações sejam democratizadas nesta configuração de 

pesquisa. Freire afirma, ainda, que cabe ao educador ou educadora progressista: 

 
 

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da analise política, 
séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a 

esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque dificilmente lutamos e quando 
lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é 

um corpo-a-corpo puramente vingativo. O que há, porém, de castigo, de pena, de 
correção, de punição, na luta que fazemos movidos pela esperança, pelo fundamento 

ético-histórico de seu acerto, faz parte da natureza pedagógica do processo político 
de que a luta é expressão (FREIRE, 1992, p.11). 

 
 

 

Em suas obras, Freire esclarece que, depois da tomada de consciência, ocorre uma 

indignação da realidade apresentada e o sujeito toma consciência de seu estado de exploração, 
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por isso é que se deve lutar com esperança. A provocação de tornar possível a mudança da 

situação opressora decorre da compreensão de dois fatores distintos na Pedagogia do 

oprimido: a secterização que, na visão do autor, falseia a realidade, sendo um obstáculo para 

emancipação, e a radicalização, que é criadora, libertadora, possibilitando a transformação da 

realidade concreta e objetiva (FREIRE, 1987, p. 24). Essas terminologias reforçam as 

categorias “ser mais” e “ser menos”, com ênfase em construir o processo de radicalização à 

libertação. 
 

Ainda para Freire (1987, p. 27), “[…] se a sectarização, como afirmamos, é o próprio 

do reacionário, a radicalização é o próprio do revolucionário”. Daí que a Pedagogia do 

Oprimido implica uma tarefa radical na proposição de “ser mais” ou “ser menos”, invoca o 

movimento de humanização e desumanização. A esse entendimento, que parece simples, 

importa-nos discutir a concepção que o homem tem em compreender o problema da 

humanização. Em sua relação, esse autor infere que a 

 

Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, 
objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de 

sua inconclusão. […] A desumanização relativizada a vilipendiar o outro, 
distorcendo da sua condição de ser mais. Nesse sentido, contrariando o “ser menos”, 

encontra-se significação na luta pela humanização, capaz de produzir no homem a 
capacidade de liberta-se a si e aos opressores (FREIRE, 1987, p.30). 

 

Para tanto, existe a necessidade de descobrir e não temer a libertação, considerada pelo 

autor, como um parto doloroso. A figura do opressor não foge em sua primeira tentativa, mas 

o oprimido, ao conviver com as distorções da realidade, compromete-se com a libertação. 
 

A esse homem inconcluso, histórico-social, capaz de problematizar esse futuro, que 

apresenta-se a possibilidade de mergulhar em sua realidade, a fim de construir uma identidade 

curricular na educação para o trânsito, dentro de um ato intencional fenomenológico. Nessa 

perspectiva, a proposta desta pesquisa assume o percurso metodológico utilizado por Paulo 

Freire na organização de suas classes de alfabetização desde a experiência de Angicos em 

1963, que se tornou conhecida à época como o método Paulo Freire de Educação de Adultos. 

Esse é definido por Brandão, (1989, p.24) como: “[…]um método que se constrói a cada vez 

que é coletivamente usado dentro de um circulo de cultura de educadores-e-educandos. E o 

trabalho o repertório dos símbolos da alfabetização já é o começo do trabalho de aprender”. 
 

Partindo deste pressuposto, a educação emancipatória é a apreensão crítica da 

realidade, pois quanto mais se conscientiza, mais se desvela a realidade e se aprofunda na 

essência fenomênica, entendida, na visão de Hurssel, citado por Santos (2014, p.21), como 

“tudo aquilo que é vivência, na unidade de vivência de um eu”. 
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A essas concepções, Freire (1967, p 36) responde, a qual opção de educação a escola 

traduz em discurso, “A opção por isso, teria de ser também, entre uma “educação” para a 

“domestificação” e alienação e uma educação para a liberdade. “Educação” para o homem-

objeto ou educação para o homem-sujeito”. A tentativa de elevar o pensamento à reflexão e à 

auto-reflexão concebe um sujeito passivo contrapondo o sujeito criativo e inovador, mas sim 

pronto a receber uma educação depositária, que Paulo Freire, chama de “educação bancária”. 

Os anúncios de uma educação bancária discutida nesta pesquisa, não oferecem ao homem 

compreender as relações que este ser ontológico trava com o mundo, ao suscitar não só estar 

no mundo, mas de romper os desafios que instigam soluções, pois, sendo um ser inacabado, 

toma consciência de sua própria existência. 
 

Segundo Betini (2005), o projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a 

instituição escolar pretende ou idealiza fazer, objetivos, metas e estratégias permanentes. Os 

estudos de Giusta (2013, p.26) sobre as concepções de aprendizagens e as práticas 

pedagógicas, ao considerar a concepção positiva, revelam que as ações pedagógicas pensadas 

em cima desta concepção de aprendizagem silenciam os educandos, os isolam e os submetem 
 

à autoridade do saber dos professores, dos conferencistas, dos textos, dos livros, das 

instruções programadas, das normas ditatoriais da instituição e tudo isso para chegar a um 

único resultado: ao falso conhecimento e à subordinação. 
 

Ao analisar o projeto político da escola em suas concepções de mundo, pedagógica e 

de ser humano; percebe-se que este não desafia o educando a buscar a visão de si mesmo (sua 

própria concepção de indivíduo) e a visão global (sociedades), distanciando esse homem da 

visão crítica de mundo. Para Freire (1967), falta a marca da liberdade e isso culmina no 

processo de acomodação e ajustamento, destinado aos animais, já que, para o homem, está 

direcionada a integralidade, 

 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão vai dinamizando o seu mundo. 
Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. vai acrescentando a ela algo de que 

ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. 
(FREIRE, 1967, p.43). 

 

Ao paradigma encontrado em superar os conflitos e ser sujeito histórico social, fora do 

diálogo, falta o valor da identidade política da escola, decorre daí a contradição em conceber a 

visão pedagógica da escola, quando expressa como concepção pedagógica a Histórico-

Cultural, ou Sócio-Histórica, pois entende que o homem não nasce pré-determinado, este é um 

ser social, produto e também produtor da história. Como promover uma atitude crítica, sem o 

diálogo, uma ação pedagógica sem contestar a realidade capitalista, predatória e 
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alienante, se o diálogo foi suprimido do processo de ensino-aprendizagem? Para responder a 

essa indagação, consulta-se Brandão (2002, p. 47) que afirma: “[...] A educação do homem 

existe por toda parte e, muito mais do que a escola, é resultado da ação de todo o meio 

sociocultural sobre os seus participantes; é o exercício de viver e conviver o que o educa”. 
 

Considerando que esta pesquisa tem como tema central a educação para o trânsito no 

Ensino Fundamental, permite-se ampliar a visão do entorno da unidade escolar e sua 

localização. A educação emancipatória, proposta dentro da educação para o trânsito, como 

tema gerador, reforça a dialogicidade, com base em Freire (1987, p. 83) a partir da diferença 

entre o pensar ingênuo e o pensar crítico: “Para o pensar ingênuo, o importante é a 

acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a transformação permanente da realidade, 

para a permanente humanização dos homens”. Problematizar o trânsito brasileiro, com vistas 

no local, é inquietar os educandos do 9º ano para a discussão de um assunto que se assume 

também com foco na violência e pode ser definida como a característica de uma sociedade 

desprovida de uma vivência harmoniosa, ávida por um trânsito baseado no preceito da 

cidadania. 
 

O fato de ser uma parte significativa da população brasileira, em face aos altos índices 

de analfabetismo, que depende de uma formação de qualidade, permite-se concordar com o 

pensamento de Freire sobre o homem como ser inacabado e produtor de cultura, em sua 

relação homem-mundo, exigindo um currículo escolar que envolva a realidade local e possa 

privilegiar um ensino sócio-político e integrador. Almeida (2008, p.3), ao discutir a teoria 

freiriana, afirma que “A politicidade é aquela que concebe a educação problematizadora 

fundada na relação dialógica e dialética entre educador e educando, que ao dialogar e politizar 

problematizam e apreendem juntos”. 
 

Ao buscar uma ação libertadora (educação emancipatória), percebe-se que, aos 

educandos do Ensino Fundamental, é imposto, em sua grande maioria, um currículo sem 

almejar uma ação pedagógica libertadora, reforçando uma educação neoliberal, que atenda às 

especificidades do mundo trabalho. Dessa forma, a integralidade discutida a partir do ser que 

atua no mundo foi a decisão necessária para escolha, como sujeitos desta pesquisa, os 

educandos do 9º Ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal da cidade de 

Ilhéus-BA. 
 

Contudo, para apropriação da leitura de mundo, foi necessário observar todos os 

educandos. Na visão de Almeida (2008, p.5), “[...] a leitura de mundo sempre serve para me 

aproximar do mundo e retirar dele os elementos que servem para minha vida e a vida dos 
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outros e, para isso, não precisa muito, precisa de curiosidade epistemológica, [...]”, o que, em 

Freire, é a busca da própria apropriação do homem na sua concretude de ser cultural. 
 

Trata-se, então, de libertar o homem, mais do que apenas ensiná-lo, torná-lo 

doméstico. Essas reflexões relatadas são encontradas em Brandão (1989), ao dialogar 

minuciosamente com o pensamento epistemológico de Freire (1967), que diz que este é 

necessário “[…] a medida que um método ativo ajude o homem a se conscientizar em torno 

de sua problemática, em torno da sua condição de pessoa, por isso de sujeito, se 

instrumentalizará para suas opções” (FREIRE, 1967, p. 120). 
 

Essas referências foram decisivas no processo que envolve uma pesquisa participante, 

ao evidenciar a prática dialógica. A esta centralidade metodológica, Padilha (2012) entende 

que o Círculo de Cultura estimula a expressão de diferentes formas de linguagem e 

representação da realidade, produzindo diversos olhares e, ainda, culminando em diversas 

práticas de vivências e contextualização. 

 
 

3.2 O lócus da pesquisa 
 
 

 

A escola escolhida para a realização da pesquisa foi o Instituto Municipal de Ensino 

(IME) Eusínio Lavigne, situado na Avenida Canavieiras, s/nº, Cidade Nova, CEP 45.652.125, 

Ilhéus – Bahia (IMAGEM 1). 

 

Imagem 1 - Lócus da pesquisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 
 
 

 

Conforme especificações do CTB, esta é uma avenida coletora de grande extensão, 

com vários tipos de sinalização de trânsito: sinalização semafórica, faixa de pedestres, uma 

sinalização horizontal (faixa continua) e uma sinalização vertical, que são as placas de 

orientação e indicação de velocidade. Em relação à estruturação da via pública, é bastante 
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sinalizada, com uma infraestrutura adequada, e atende as especificações da legislação de 

trânsito para o exercício do trânsito seguro. Há um intenso tráfego de veículos e grande 

movimentação de pessoas, principalmente estudantes, pois em seu entorno existem mais seis 

unidades escolares que contemplam a Educação Básica das redes de ensino, estadual, 

municipal e particular. (IMAGEM 2). 

 

Imagem 2- Circulação e aglomeração dos educandos na porta da escola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2016). 
 

 

O IME é uma escola pública municipal mantida pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, 

por meio da Secretaria de Educação, autorizada pela Resolução Nº. 1.033/82, Conselho 

Estadual de Educação (CEE) e publicada no - D.O. 27-08-82. A escola atende à etapa de 

Ensino Fundamental II – anos finais e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

conforme quadro 3 abaixo 

 

Quadro 3- Demonstrativo de matrícula inicial do ano 2017 
Ciclo Ciclo 4 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 5 EJA EJA  

FASE Fase I Fase II Fase I Fase II 1ª FASE 2ª FASE TOTAL 

Ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 5ª a 8ª 5ª a 8ª  
        

Quant. Turmas 10 12 06 08 02 02 40 
        

Quant. Educandos 316 431 188 231 133 119 1418 
        

Fonte: Secretaria da Unidade Escolar (2017). 
 

 

A escola desenvolve suas atividades nos turnos: matutino, que absorve a maior 

quantidade de educandos (609), distribuídos em 18 turmas, o turno vespertino, com 526 

educandos em 18 turmas, e o noturno, com 252 em 04 turmas. O IME foi o primeiro ginásio 

do interior baiano localizado na região central do município e atende educandos da Zona 
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Urbana e do Campo. A unidade escolar foi construída no período de 1935-38, sendo 

inaugurado em 1939. O seu fundador foi cacauicultor e advogado Eusínio Lavigne. 

 
 

3.3. Os sujeitos da pesquisa 
 
 

 

Após seleção da escola para realização da pesquisa, outro impasse foi definir os 

sujeitos participantes. No universo de 36 turmas, selecionar apenas uma foi um exercício 

árduo, pois estabelecer critérios pareceu excludente. Então, optou-se por realizar várias 

sessões de observação, caminhar pela escola, conversar com educandos, ouvi-los nas diversas 

situações cotidianas, o que ajudou a escolher. Por fim, foram realizadas várias reuniões e 

discussões com a equipe pedagógica, fazendo a opção pela turma do 9º ano (G) do Ensino 

Fundamental do turno vespertino do ano de 2017, por indicação dos docentes daquela 

instituição. 
 

Desse grupo de 31 educandos, 20 são meninos e 11 são meninas, todos residentes na 

área urbana da cidade; possuem ampla comunicação entre seus pares, movimentam-se 

bastante no interior da escola, principalmente os meninos, e são bastante expressivos. As 

meninas circulam em grupos menores, geralmente entre três e quatro adolescentes, ocupando 

e explorando poucos espaços ao redor da escola. 
 

Os educandos são jovens com idade entre 15 e 17 anos; estatisticamente são mais 

vulneráveis na conjuntura do trânsito terrestre. A sua escolha, como sujeitos da pesquisa, foi 

direcionada na tentativa de antecipar, aos possíveis futuros condutores, e/ou passageiros e 

especialmente aos pedestres, discutir a precária vida urbana em sua contextualização da 

educação e segurança no trânsito brasileiro. Outra razão foi que os educandos, possivelmente, 

seriam potenciais multiplicadores e estariam prestes a concluir o Ensino Fundamental. 

 
 

3.4 O percurso de organização dos círculos de culturas 
 
 

 

O processo de organização foi elaborado tomando, como base, os fundamentos 

freirianos, com a tentativa de desenvolver os círculos de cultura, problematizando a questão 

da prática dialógica na educação para o trânsito, e para permitir avançar nas compreensões a 

respeito do que seria uma educação para o trânsito e as condições para se chegar a essa 

educação. Os diálogos entre pesquisadora e pesquisados deveriam evoluir das tensões e novas 

ideias irem refazendo os conhecimentos a respeito do fenômeno estudado. 
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Na organização dos círculos de cultura, apoiou-se, também, em alguns estudiosos de 

Freire, como Brandão (1989), Almeida (2008), Padilha (2012), Cruz e Ghiggi (2013), os quais 

destacam cinco fases para a realização dos círculos de cultura: 
 

1ª fase: compreende o levantamento das palavras geradoras; 
 

2ª fase: corresponde a escolha e seleção das palavras geradoras; 
 

3ª: fase: criação das situações-limites; 
 

4ª: fase: criação das fichas-roteiros; e 
 

5ª: fase: leitura de fichas com a decomposição e releitura dos vocábulos geradores em 

sua codificação e a decodificação das situações-limites. 

 
 

3.4.1 1ª fase: Levantamentos das palavras geradoras 
 

 

O diálogo na escola teve início com a entrega do projeto aprovado pela Plataforma 

Brasil, em 09.12.2016, para a coordenação e direção. Daí, então, passou-se para a observação, 

realizada no período entre os dias 10 e 22 de dezembro de 2016. Isso permitiu a apropriação 

das especificidades da relação humana, com a sua própria construção, a via pública. Foram 

identificados indícios que apontaram para a necessidade de uma educação que promovesse 

cidadãos conscientes do seu papel de um trânsito seguro e responsável. 
 

Durante período da observação, foram constatados dois pontos importantes: a 

aglomeração dos educandos próxima à via pública e a qualidade da oferta desta via. Nesse 

ínterim, foi feita uma lista da sucessão de infrações, aparentemente desnecessárias, mas que 

no dia-a-dia são cometidas ao fazerem o uso da via pública, a exemplo: do partilhamento dos 

espaços públicos, do direito à circulação, do transporte escolar vans (um veículo tipo micro-

ônibus); carros (veículos motorizados), motocicletas e do comportamento seguro e com 

responsabilidade no trânsito em respeito à vida. 
 

As informações desta vivência, que intencionalmente se considera consideramos 

“laboratório” - de como posicionar-se na via - foi a implicação para iniciar as observações. 

Foi feito, então, o registro fotográfico do local, ainda com pouco movimento em virtude do 

horário (no período vespertino, às 13h10), já que a grande concentração de educandos ocorre 

a partir das 13h15min, em virtude do horário de abertura dos portões da unidade escolar 

ocorrer às 13h30min. As informações, por meio dessa ficha, visaram identificar como os 

educandos se movimentam na via pública e como o trânsito considera as normas de 

circulação. Foram realizados, ainda, os registros da circulação dos transeuntes por meio de 

fotos e vídeos. Todas estas ações serviram para a compreensão da realidade concreta, 
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potencializando a sondagem de um universo vocabular, principalmente na linguagem corporal 

e gestual, da disposição que os sujeitos se comunicam no trânsito, na percepção de 

determinados aspectos da realidade. 
 

Outro momento importante no levantamento das palavras geradoras foi durante a 

jornada pedagógica, precisamente no encontro com os professores. Ao analisarem a proposta 

de pesquisa, consideraram importantes as ações e sugeriram que o trabalho fosse realizado de 

forma interdisciplinar, ficando sob a responsabilidade da coordenadora pedagógica examinar 

e definir qual a área de conhecimento que iria assumir o desenvolvimento das ações previstas 

no projeto. A disciplina de Língua Portuguesa concedeu 02h/aula por semana para o 

desenvolvimento da pesquisa. Nesta atividade, ocorreu um debate a respeito da importância 

do trabalho a ser realizado e, nesses argumentos e relatos, várias palavras e situações foram 

nascendo. Nesse movimento, a pesquisadora foi registrando as falas para, posteriormente, 

chegar às palavras geradoras. 
 

Durante as observações para seleção dos sujeitos da pesquisa, o olhar estava atento 

para as diversas linguagens presentes no espaço escolar, o que permitiu registrar informações 

para conhecer esses educandos e nortear a seleção de palavras e situações que seriam 

utilizadas nos círculos de cultura. 
 

Outro passo foi a leitura exaustiva dos documentos escolares, tais como: Proposta 

Política Pedagógica da Escola, Regimento Escolar, programas de cursos e projetos de 

intervenção e das Diretrizes Curriculares do Município de Ilhéus (ILHÉUS, 2012), os quais 

trazem a temática do trânsito no currículo da escola como enriquecimento de estudos, 

juntamente com outros estudos, como os da Educação Religiosa, História da Afro-indígena, 

História Regional, o Meio Ambiente e o Social. 

 
 

3.4.2 2ª Fase: Escolha e seleção das palavras geradoras 
 

 

Para a segunda fase da pesquisa, foi realizada uma reunião com os educandos do 9º 

Ano G, na sala de multimeios, espaço separado e preparado pela escola para a realização do 

encontro. A pesquisa foi apresentada, explicando sobre a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
7
 para os pais e o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido para os educandos. Para sensibilizar os educandos, a discussão foi iniciada 
 
 
 

 
7 Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e Termo Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), 
compõem os apêndices da pesquisa. 
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apresentando um vídeo intitulado “A Ilha” 
8
, que apresenta uma alegoria de um pedaço de 

terra cercado de carros, por todos os lados e na adversidade do pedestre em atravessar a via 

pública. Depois de comentada a solução dada pelo deus ex-machina
9
, que faz surgir uma faixa 

de pedestre e um semáforo, para resolver esse caso tão complicado para a sociedade atual. 

Outro vídeo apresentado foi com referência à Av. Canavieiras, filmado e editado pela própria 

pesquisadora, no período da observação, que demonstrava a vivência dos educados na entrada 

e saída da escola, para constatarem que não se tratava mais do outro na travessia e sim deles e 

seus pares. 
 

A partir desse debate e das anotações anteriores, foram lhes apresentadas as palavras 

que durante a permanência da pesquisadora na escola foram sendo registradas, buscando 

provocar uma releitura coletiva da realidade social. Esse momento foi necessário para 

desencadear esse passo do processo metodológico freiriano, considerado por Brandão (1989) 

como o miolo do trabalho com e sobre a fala. Esse autor esclarece, ainda, que, em muitos 

métodos, os sentidos das palavras estão associados à riqueza fonêmica das palavras geradoras 

e as dificuldades fonéticas da língua. O caráter inovador do método está na concepção da 

densidade pragmática do sentido da palavra. Para o autor, citando a fundamentação teórica do 

Programa colocado por Paulo Freire, 

 
 

“A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si a maior porcentagem possível 

dos critérios: sintático (possibilidade ou riqueza fonêmica, grau de dificuldade 
fonêmica complexa, de manipulabilidade dos conjuntos de sinais, as sílabas etc.), 

semântico (maior ou menor intensidade do vínculo entre a palavra e o ser que a 

designa, maior ou menor adequação entre palavra e ser designado, etc.), pragmático 

(maior ou menor teor de conscientização que a palavra traz em potencial, ou 
conjunto de reação sócio-culturais que a palavra gera pessoa ou no grupo que a 

utiliza)” (Fundamentação Teórica do Programa). (BRANDÃO, 1989, p.31). 
 

 

Com base nesses conhecimentos e de buscar nas palavras geradoras, nos sentidos 

esclarecidos pelo autor, é que se dialoga com os diversos atores sociais que envolvem a 

pesquisa, sendo possível identificar um conjunto de palavras que revelam as experiências 

desses sujeitos e anunciam a relevância da pesquisa e definem os temas geradores a serem 
 
 
 

 
8 CAMARGO, Alê. A ilha. Brasília: Escola de Audiovisual de Brasília, 2009. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=QhBHcSnY65g.> Acesso em: 2 set.2015.  

9 Deus ex machina diz respeito a um deus por meio de uma máquina. Expediente da tragédia grega (e romana) 
para solucionar casos complicados, o qual fazia de súbito aparecer um deus para explicar como se devia proceder 
naquele embaraço. Emprega-se a locução para designar um fim forçado: Quando o autor não sabe resolver a 
situação que criou, interpõe um deus ex machina. DICIONÁRIO DE LATIM. Verbete: Deus ex machina. 
Disponível em: <https://www.dicionariodelatim.com.br/deus-ex-machina>. Acesso em: 5 jun.2016.
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apresentados nos círculos de cultura. Essas palavras geradoras estão sistematizadas no quadro 

4: 

 

Quadro 4 - Sistematização das palavras geradoras e os sentidos atribuídos pelos educandos 

Palavras geradoras Sentido atribuído às palavras 

Trânsito Movimentação 

Imprudência Quantos aos acidentes e mortes na via 

Circulação Associada ao trânsito do dia do homem 

Direito Diante dos fatos acontecidos no trânsito 

Vagabundagem Relativo ao que está fora das leis e normas 

Hipocrisia Diz que faz e não faz 

Sem palavras A realidade apresentada em relação aos erros era incontestável 

Pressa Atribuída à movimentação das pessoas 

(in) Segurança Diferente de um trânsito seguro e não respeitam as regras. 

Escola Espaço onde se aprende 

Coletividade Sobre o projeto apresentado pela pesquisadora 

Violência Pessoas, inclusive crianças, que morrem no trânsito 

Vulnerabilidade Sobre ninguém estar seguro no trânsito 

Acidentes Fatos que ocorrem no trânsito 

Mortes Sentimentos de dor, perda 

Erros Mais comum do que se imagina 

Irresponsabilidade Causada pelo homem 

Importante Consideração sobre o estudo 
Fonte: Organizado pela pesquisadora a partir de dados da pesquisa (2017). 

 
 

 

Brandão (1989) sugere que estas palavras podem variar entre 16 a 23. No caso 

específico desta pesquisa, foi feita a apreciação pelos educandos e feito o recorte para 19 

palavras geradoras, sendo algumas muito próximas ao senso comum, como: “vagabundagem” 
 

- gíria utilizada pelos educandos. Contudo, estas palavras codificam o modo de vida dessas 

pessoas, seus lugares e opiniões. Em uma dimensão mais ampliada, as palavras geradoras 

suscitaram o desafio de pensar sobre, construindo, assim, os temas geradores das situações-

limites apresentadas nos círculos de cultura. 

 

3.4.3 3ª fase: Criação das situações existenciais (situações-limites) 
 

 

As situações–limites foram apresentadas aos educandos para a codificação e a 

decodificação com a finalidade de promover o debate em grupo. Segundo Freire (1967, 

p.114), “Estas situações funcionam como desafios aos grupos. São situações-problemas, 

codificadas, guardando, em si, elementos que serão descodificados pelos grupos, com 

colaboração do coordenador”. 
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Chega-se, então, a sete situações-limites que deram origem aos círculos de cultura 

vivenciados pelo grupo, como indicado no quadro 5. 

 
 

 Quadro 5 - Temas geradores das situações-limites 

1ª Situação: O homem e sua relação com a via pública 

2ª Situação: Diálogo mediado com os outros 

3ª Situação: Trânsito seguro e responsável 

4ª Situação: A via pública e suas concepções 

5ª Situação: Respeito à vida 

6ª Situação Eu-tu – os educandos do Ensino Fundamental 

7ª Situação As  representações  de   aprendizagens  dos  educandos  do   Ensino 

 Fundamental em respeito à vida. 
Fonte: Organizado pela pesquisadora a partir de dados da pesquisa (2017). 

 

 

Os debates foram trabalhados em um contexto de aparente contradição entre a 

harmonia dos seres humanos envolvidos e as tensões geradas pelo processo de reelaboração 

das verdades já estabelecidas. 

 
 
 

3.4.4 4ª fase: Criação das fichas-roteiros ou fichas de cultura 
 

 

Pensar nas situações-limites foi concentrar o olhar da pesquisadora, que é cidadã, 

policial e educadora, como possibilidade de que as situações-problemas apresentadas 

pudessem despertar a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica. Na visão de 

Freire (1967, p. 114), as fichas-roteiro ou fichas de culturas são entendidas apenas como 

suporte para provocar os diálogos. Não há uma prescrição rígida, e pode-se utilizar desenhos 

feitos em cartazes ou projetados em slides, um objeto, ou um conjunto de coisas que 

promovam o debate entre os educandos e o animador (pesquisador) dentro das situações 

existenciais, sempre objetivando compreender o conceito de cultura. 
 

A partir das diversas possibilidades permitidas, foram utilizados diferentes espaços e 

materiais para realização dos círculos de cultura. 

 
 

3.4.5 5 ª fase: Leitura de fichas com a decomposição e releituras dos vocábulos geradores 
 

 

Todos esses momentos descritos na metodologia percorridos nos quatro meses de 

permanência da pesquisadora na unidade escolar, em virtude das paralisações nacionais dos 
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trabalhadores em educação e dos feriados em dias letivos, permitiram construir uma relação 

dialógica com os sujeitos da pesquisa dentro dos círculos de culturas. 
 

As atividades foram desenvolvidas no período de quatro meses, de março a junho, 

sempre às quintas-feiras, com uma carga horária de 02h/por semana. Durante o planejamento 

das ações com a coordenadora e a professora de Língua Portuguesa, foi ressaltada a 

necessidade de articulação do trabalho realizado com a proposta curricular da disciplina. Para 

tanto, foi atentado, durante o decorrer de todo o processo, às recomendações da proposta 

curricular da rede municipal de ensino, no que diz respeito ao componente curricular quando 

afirma que se deve: “Promover o desenvolvimento de competências linguísticas, envolvendo 

todos os segmentos da sociedade na valorização da Educação, formando assim cidadãos 

críticos, atuantes e transformadores para a existência de uma sociedade mais igualitária” 

(ILHÉUS, 2012). 
 

Portanto, observando no objetivo e em um dos eixos da disciplina Língua Portuguesa o 

desenvolvimento da oralidade, entende-se que este envolve a escuta e a produção de textos 

orais que retratam a cultura e respondem a diferentes propósitos da comunicação e expressão, 

descrevendo sobre as representações e vivências dos educandos nas várias áreas de 

conhecimento. 
 

Concorda-se com Padilha (2012, p.6), quando afirma que o círculo de cultura estimula 

a expressão de diferentes formas de linguagem e representação da realidade, produzindo 

diversos olhares e, ainda, culminando em diversas práticas, vivências e contextualizações. 

Para esse autor, “[...] o teatro, a música, a dança, o desporto são algumas possibilidades que 

temos de exercitar essa multiplicidade de linguagens e representações”. 
 

Desta maneira, os educandos tiveram a oportunidade de codificar e decodificar a 

temática educação para o trânsito, dentro das situações-limites apresentadas. Essas 

conjunturas existenciais sobre o trânsito (codificação), que através de desafios exigiram a 

decodificação por parte dos educandos, promoveram a interdisciplinaridade de conteúdo, 

como movimento formativo nas diversas áreas do conhecimento, baseados nos estudos de 

Freire (1967). 
 

O processo de decodificação das situações-limites deve ser entendido como um ato de 

conscientização, no qual se inicia o engajamento político. Assim, no dizer de Cruz e Ghiggi 

(2013), essa relação deve ser concebida como um ato histórico-social. Cabe perceber, 

portanto, que isso o faz ser constituinte de sua própria cultura. Para os autores, “Com efeito, 

depois de codificada a situação concreta, implica sua apreensão, sua decodificação, ou seja, 

uma compreensão conjuntural do fenômeno concreto, implica um reconhecimento do sujeito 



61 
 
 

 

no objeto (a situação existencial concreta) e do objeto como situação em que o sujeito” 

(CRUZ; GHIGGI, 2013, p.6). 
 

Nesta direção, a próxima estação apresenta as apreensões da prática dialógica no círculo 

de cultura, como proposta de engajamento político, como demandam as discussões da 

educação para o trânsito no currículo e no contexto escolar. 
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4 QUARTA ESTAÇÃO: a prática dialógica nos círculos de cultura na educação 
 

para o trânsito 
 

 

Nesta estação, apresenta-se a prática dialógica nos círculos de culturas, nas sete 

situações-limites. Esse espaço de diálogo, produzido no contexto da escola, permitiu construir 

reflexões, dados e análises. 

 
 

4.1 1ª situação: o homem e sua relação com a via pública 
 
 

 

O primeiro círculo de cultura aconteceu na sala de aula dos educandos participantes da 

pesquisa. Estiveram presentes 24 educandos dos 31 matriculados. O objetivo neste encontro 

foi discutir a relação entre o homem e a via pública. Para garantir um ambiente propício ao 

trabalho a ser realizado, foi necessário reorganizar as posições das carteiras, colocando-as em 

círculo. A discussão teve início com a apresentação da ficha-roteiro
10

 das situações limites, 

cuja temática foi “o homem e sua relação com a via pública”. 
 

Os educandos escolheram, como proposta de trabalho, a reprodução teatral da via 

pública em sala de aula. Os materiais foram distribuídos, havendo um diálogo. Ao serem 

indagados acerca das relações dos sujeitos e sua autonomia na via pública, tiveram, como foco 

da discussão, as palavras geradoras, vulnerabilidade, irresponsabilidade e erros. A 

discussão foi ficando animada na medida em que iam sendo apresentadas outras ideias e 

suscitando o diálogo a respeito das questões anunciadas. Ao final das análises, alguns 

questionamentos foram anotados pelos educandos para serem respondidos ao final do círculo. 
 

 
10 Todas as fichas- roteiros estão nos apêndices deste trabalho.
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As questões centrais desse debate foram: O que é o homem? O que é a via pública? 

Quem constrói a via e o porquê dessa via? Quem trafega pela via e por quê? Quem cuida da 

via pública? Quem comete erros, fica vulnerável e é taxado como irresponsável na via 

pública? Há comunicação na via pública? Quais os erros mais cometidos pelo homem no uso 

da via pública? 
 

Para finalizar esse encontro, desenvolveu-se uma atividade de compreensão/reflexão a 

partir dos questionamentos que foram formulados pelos educandos durante o debate. As 

principais questões foram: 1) Como os sujeitos se comunicam e não se conhecem? 2) Qual a 

importância da via para o homem? 3) Quem e o que encontramos na via? 4) Quais os 

caminhos (ruas e avenidas) da cidade de Ilhéus que você transita? 5) Como você compreende 

os acessos (vias) da cidade? 
 

A tarefa foi iniciada pelos educandos e, no diálogo conduzido pelo pesquisador, foram 

demonstrando conhecimentos acumulados e passaram a retratar a via pública de uma forma 

muito próxima à realidade e da experiência do ambiente escolar. Na reconstrução de um dos 

seus espaços de vivência, a via pública, os educandos reforçaram a identificação como o 

homem que pensa o seu espaço local, concreto. Assim, foram dando forma à representação da 

via pública, principalmente, à relacionada à posição de cada um diante do trânsito. Alguns 

educandos, por vezes, se colocavam como incoerentes, com discursos e brincadeiras ingênuas 

e inconsequentes bem distantes do seu verdadeiro estado de consciência. (IMAGEM 3). 

 
 

Imagem 3 – Representação de educandos: O homem constrói a via pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2017). 
 
 

 

A discussão evoluiu para a questão dos sujeitos e sua autonomia na via pública. Então, 

o educando Emerson pontuou que “os elementos necessários para a segurança de todos 

estavam colocados para dar tudo certo e sem causar intranquilidade. Mas, a decisão era do 
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homem”. A turma destacou, ainda, os elementos que compõem a via e o educando Iago falou 

da importância do “quebra-molas” ou ondulações transversais, como é especificada no CTB 

(1997), e da faixa de pedestre ou de segurança, para a circulação e movimentação no trânsito. 

Também, de forma irônica, representaram “o carrinho da Viametro (ônibus), como a nossa 

estrada, via, o nosso semáforo [...], Aqui é Kaique querendo atravessar fora da faixa de 

pedestre, o IME…”. 
 

Dos aspectos analisados, constatou-se a aquisição de conhecimentos pelos educandos, 

sendo retratada, inclusive, a ausência da faixa ao lado da via, sem definição de via e passeio 

na avenida em que eles transitam, como indicado na Imagem 4. 

 

Imagem 4 - Os elementos que compõem a via pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2017). 
 

 

O item de segurança no trânsito foi muito discutido, sendo salientado sobre a 

responsabilidade dos órgãos do estado em oferecer ao cidadão um trânsito seguro. Ressaltou-

se a CF/88 (art. 5 e 23), sobre o direito de ir vir, e da responsabilidade dos entes federados em 

promover uma política de educação, além dos órgãos de trânsito, de acordo com competências 

das esferas municipal, estadual e federal. Sobre esse ponto, Emerson ressaltou “que o homem 

se coloca, por muitas vezes, em situação vulnerável e os erros podem ser cometidos por 

todos, mas que trazem consequências”. 
 

A fala dos educandos, os seus movimentos, suas posições no círculo de cultura, 

permitiu à pesquisadora buscar ainda mais a posição individual dos educandos, sendo 

proposto a eles que respondessem a cinco questionamentos surgidos a partir do diálogo e 

ajustada à ficha de culturas, que não é rígida, como afirma Brandão (1989), ficando assim 

sintetizados (QUADRO 6): 
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Quadro 6 - Resumos dos posicionamentos do educandos sobre a via pública 

QUESTIONAMENTOS RESUMOS DOS POSICIONAMENTOS DOS 

 EDUCANDOS 

Como  os  sujeitos  se  comunicam  na Uso de faróis e setas, sinais com as mãos, buzinas, 

via pública se não se conhecem? sinais de trânsito. 

Qual  a  importância  da  via  para  o O  destino,  o  caminho,  o  trânsito  de  pedestres  e 

homem? automóveis, passagem, acesso. 

Quem  e  o  quê  encontramos  na  via Carros,  pedestres  (pessoas),  caminhão,  ônibus, 

pública? motos,   sinalização,   bicicletas,   animais,   outros 

 motoristas. 

Quais caminhos (ruas ou avenidas) da Av.  Itabuna,  Cidade  Nova,  Centro,  Av.  Soares 

cidade de Ilhéus, você transita? Lopes,  Tapera,  Malhado,  Nelson  Costa,  Nossa 

 Senhora da Vitória, Teotônio Vilela, Av. Esperança, 

 Alto  do  Coqueiro,  Palmares,  Nelson  Costa,  Av. 

 Petrobrás e Pontal. 

Como você compreende os acessos da Falta  de  mobilidade  urbana,  principalmente  no 

cidade de Ilhéus? acesso a bairros localizados na Zona Sul e buracos 

 na via pública. 
Fonte: Dados sistematizados a partir das respostas dos educandos 9º ano G. 

 

 

Ao analisar as respostas dos educandos, percebe-se, em seus discursos, que no 

trânsito a linguagem que exerceu predominância foi a não verbal, pois a todo instante os 

sujeitos emitem uma comunicação, mesmo sem diálogo, ao partilhar o espaço público. 

Geralmente, alguém que cede a passagem, recebe um gesto de agradecimento, em forma de 

“muito obrigado” ou “dois tempos de buzinas”, em uma imprudência, para demonstrar 

reprovação do ato de algum condutor. 
 

A via pública, no decorrer das atividades, é vista como caminho, destino e passagem, 

que os levam a muitos lugares e dão acesso ao ir e vir das pessoas que precisam da via para 

cumprirem seus destinos, segundo os educandos. A palavra „destino‟ apareceu em 90% das 

respostas, e um dos sentidos atribuídos às vias abertas à circulação é o de que permitem esse 

movimento das pessoas (pedestres), dos condutores de veículos, dos veículos e dos animais. 
 

Identificou-se, ainda, que a circulação dos educandos se dá essencialmente em meio 

urbano, na região mais central da cidade, com poucos educandos que transitam pela zona Sul 

e Oeste. Um dado interessante foi haver o entendimento sobre a qualidade da via pública, as 

implicações dos seus buracos e desníveis e, principalmente, de pontuar uma questão que diz 

respeito à mobilidade urbana da cidade de Ilhéus, que é a construção da nova ponte (Centro-

zona Sul) que vai dar mais rapidez ao trânsito que liga as duas regiões da cidade. 
 

Todas essas inquietações demonstraram que os educandos têm consciência dos 

problemas que envolvem o trânsito no município e que estes afetam diretamente aos 
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munícipes. Freire (2011) leva à compreensão das falas e dos escritos desta situação-limite 

quando expõe que: 

 

 

[...] Uma das características da experiência existencial no mundo em comparação 

com a vida no suporte é a capacidade que mulheres e homens criamos de inteligir o 
mundo sobre que e em que atuamos, o que se deu simultaneamente com a 

comunicabilidade do inteligido. Não há inteligência da realidade sem a possibilidade 
de ser comunicada. Um dos sérios problemas que temos é como trabalhar a 

linguagem oral ou escrita associada ou não à força da imagem, no sentido de efetivar 
a comunicação que se acha na própria compreensão ou inteligência do mundo 

(FREIRE, 2011, p.115). (Grifos do autor). 
 

 

As palavras do autor, ao observar um homem que existe e precisa continuar existindo, 

em sua leitura e intervenção do e com o mundo, foi a grande decodificação do primeiro 

círculo de cultura que permitiu analisar a postura dos educandos frente à discussão. Para 

Brandão (1989, p.59), “[...] o grupo é dono de seu tempo e de seu trabalho”, e muitos 

demonstravam desinteresses e conversavam paralelamente outros assuntos e, por vezes, ao 

lhes ser direcionada a oportunidade de se posicionar, negavam a participação. 
 

Buscou-se, incessantemente, resgatar o diálogo para o tema em debate, na 

perspectiva de entender o educando como sujeito de aprendizagem e de permitir-lhe o direito 

de se posicionar e de comunicar-se sobre algo. A insistência da fala e, por consequência, da 

escuta, estava justamente em desafiar quem escuta e quem fala, tanto que, por vezes, ouvia-se 

de alguns educandos a noção do trânsito das pessoas como algo natural, próprio do ser 

humano. 
 

Na proposta de uma educação progressista, meditar sobre as falas ocultas é recorrer às 

considerações de uma educação em que o oprimido ainda não possui consciência de si. A 

questão não é gostar ou não gostar da temática, mas posicionar-se e construir uma reflexão 

coerente sobre sua práxis. É permitir-lhe distanciar-se do objeto e passar a admirá-lo. Sobre 

esse ponto, Nóvoa (1979) ressalta que: 

 
Ao objetivar ou admirar (admirar usado aqui em sentido filosófico), os homens são 

capazes de atuar conscientemente sobre a realidade objetivada. Esta é precisamente 
a práxis humana, a ação-reflexão do homem sobre o mundo, a realidade. Entretanto, 

na sua abordagem do mundo, da realidade, ao mover-se no mundo e como o mundo 
os tem um primeiro momento, o qual o mundo, a realidade objetiva, não lhe é 

oferecido como um objeto cognoscível de sua consciência crítica. Em outras 

palavras: na aproximação espontânea do homem em relação ao mundo, a posição 
normal fundamental não é uma posição crítica, mas é uma posição ingênua. 

(NÓVOA, 1979, p. 95-96). 
 

Diante do posicionamento dos educandos, a pesquisadora foi levada a acreditar que a 

consciência sobre a realidade no trânsito foi percebida no círculo de cultura na fala e nos 
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argumentos dos educandos. Contudo, a postura crítica esperada de se posicionarem sobre a 

valorização da via, numa perspectiva de homens livres e humanizados, ainda é algo que 

precisaria se perseguir para que aprendessem a difícil missão da emancipação e da cidadania 

(FREIRE, 2011). 

 
 
 

4.2 2ª situação: diálogo mediado com os outros 
 
 

 

Para o segundo círculo de cultura, definiu-se como objetivos promover um diálogo 

ampliado com a presença de profissionais (policiais, agentes de trânsitos, bombeiros e 

socorristas) que trabalham direta ou indiretamente com o trânsito. Neste caso, assumem 

responsabilidade organizacional sobre a via. Para tanto, esse círculo de cultura aconteceu em 

um ônibus que transitava pela cidade de Ilhéus com discussão das palavras geradoras: trânsito, 

direito, segurança e escola. Para o percurso, seguimos o roteiro abaixo: 

 
 

  Quadro 7 – Roteiro do ônibus 

PARADA  LOCAL 
   

SAÍDA  IME - Av. Canavieiras/Centro 
   

2ª parada  68ª CIPM - Av. Soares Lopes/ Centro 
   

3ª parada  7ª Coorpin - Av. Almirantes Linhares 
   

4ª parada  SUTRAN- Av. Governador Roberto Santos/ Esperança 
   

5ª parada  13º Ciretran - Av. Maria Luiza/ Iguape 
   

6ª parada  5º GBM - Av. Vereador Hamilton de Castro/ Barra de Itaípe 
   

7ª parada  SAMU - Av. Litorânea Norte/Malhado 
   

Retorno  IME - Av. Canavieiras/Centro 
    

Fonte: Organizado pela pesquisadora (2017). 
 

 

Neste círculo de cultura, as palavras geradoras foram: movimentação, violência e 

imprudência. A ideia era fomentar uma discussão a partir de algumas questões: 
 

1) O que é o trânsito? 
 

2) Por que ele existe? 
 

3) Existem trabalhadores do trânsito? 
 

4) Quem são os sujeitos do trânsito? 
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5) O que significa um diálogo ampliado, com quem conversamos e para que 

conversamos? 
 

6) O trânsito de Ilhéus e do Brasil é violento? 
 

7) Quais órgãos conhecemos que trabalham direta e indiretamente com o trânsito? 

Vale enfatizar que, na fase de planejamento dessa atividade, alguns apoios foram 
 

necessários para contratação de ônibus. Também os itinerários foram organizados e preparada 

a recepção dos educandos aos órgãos visitados. Acertadas as demandas internas, foi, então, o 

momento de direcionar o olhar para as especificidades dos educandos e da escola, resolvendo 

sobre a autorização dos pais, o planejamento junto aos professores das outras disciplinas e os 

profissionais que acompanhariam os educandos da unidade escolar nesta atividade. 
 

Como a proposta seria de transformar a sala de aula, que é “estática”, esta, agora, se 

constituiria em um espaço móvel, assim, o diferencial seria promover algo diferente: uma aula 

itinerante com janelas para o mundo e com a possibilidade de observar a via e os órgãos 

através dos sujeitos e de suas implicações. No horário marcado, o veículo de grande porte, 

tipo ônibus, com acesso à internet, estava na porta da unidade escolar para levar os educandos. 

Eles receberam, na saída da escola, uma pasta com orientações para confecção de um relato a 

ser entregue à professora da disciplina Língua Portuguesa como forma de avaliação. Para o 

desenvolvimento da atividade de campo, o profissional indicado pela escola para acompanhar 

essa atividade foi o professor da disciplina História. 
 

Participaram do círculo de cultura itinerante, o Tenente Coronel Valci Serpa Goes - 

coordenador da 13ª Ciretran, o Sub Ten. PM Agnaldo Nascimento dos Santos da Polícia 

Militar, o Dr. Cedar Fontes - Delegado da Polícia Civil, Rogério Buralho - Superintendente da 

Sutran, o coordenador da equipe Educatran, Albervan Barreto, e o agente de trânsito Fábio 

Silveira, ambos da Sutran, o Sgt. BM Paulo Roberto Araújo de Carvalho, o SD BM Jonathan 

Silva Rocha Queiroz e o Socorrista do Samu Sólon Ramos Santos Cruz. 
 

O círculo de cultura itinerante procurou fazer um diálogo dos educandos com os atores 

responsáveis pela organização do trânsito na cidade para, “in loco”, apreenderem sobre o 

papel que cada profissional desempenha na mediação de transeuntes, trânsito e a via pública. 

Para isso, os educandos deveriam fazer as anotações necessárias por meio de um relatório da 

visita, a ser entregue no encontro seguinte. A situação de ter a oportunidade de sair em grupo 

para fora dos muros da escola foi exaltada pelo educando Nikácio, quando exclamou: “que 

seria diferente estudar o trânsito no trânsito”. 
 

Inicialmente, o educando Emerson se apresentou ao motorista condutor, expôs o 

objetivo da atividade e o roteiro a ser seguindo, e, de forma descontraída, perguntou: “Como 
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o motorista observa o trânsito da cidade de Ilhéus?” Segundo os relatos entregues dos 

educandos Jamile, Balbino e Camila, na visão do profissional, este respondeu que o trânsito 

precisa estar melhor, mas, para isso, as pessoas precisam melhorar, ressaltando as condições 

das vias públicas, os engarrafamentos que dificultam o cumprimento dos horários do 

profissional, gerando transtorno para a empresa, os profissionais e, principalmente, para os 

usuários dos meios de transportes. 
 

A primeira parada foi na sede da 68ª Companhia Independente de Polícia Militar 

(CIPM), responsável pelos bairros: Centro (lócus da pesquisa), Malhado e Conquista. Os 

educandos foram recebidos pelo Sub Tenente Agnaldo da Polícia Militar, que explicou aos 

educandos quais são as atribuições da polícia militar para com o trânsito. Segundo as 

anotações do educando Kaique, o Sub Tenente passou a explicar “sobre o trabalho dele e deu 

os motivos pelos quais um policial é tão importante nos dias de hoje”. Outros educandos 

registraram, também, informações sobre o desempenho dos vários órgãos visitados, a partir da 

seguinte fala do Sub Tenente, registrada pela pesquisadora: 

 

A Polícia Militar da Bahia (PM/BA) além de se colocar de forma ostensiva, por ser 
a polícia fardada de fácil visualização, para prevenção do tráfico de drogas, roubos 

e furtos, também é responsável em fazer o policiamento ostensivo de trânsito e 
averiguações a veículos em Blitz e em movimento, bem como o registro de acidentes 

de trânsito sem vítima. E, existem outras Companhias Independentes, como a 69 e 
70º, responsáveis pelo policiamento de outras subáreas do município. (SUB TEN 

PM AGNALDO SILVA, PMBA). 
 

 

Após alguns pedidos de detalhamentos sobre acidentes de trânsito na cidade de Ilhéus, 

pelos educandos, o Sub Tenente destacou, em seguida, o quadro geral de acidentes de trânsito 

sem vítima da Unidade Operacional de Polícia Militar no período entre 08.11.2016 e 

28.02.2017. Segundo ele, “na cidade de Ilhéus foram registrados 259 acidentes de trânsito 

sem vítimas, isso gera uma frequência média de 2,17 acidentes ao dia”. Ele ainda ressaltou 

que muitos acidentes não são registrados, porque as partes envolvidas resolvem seus danos 

sem levar ao conhecimento do órgão. 
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Imagem 5 – Sub Tenente da Policia Militar da Bahia dialogando com os educandos  

|  

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2017).  
 

 

A próxima parada foi na 7ª Coordenadoria de Polícia Civil da Bahia, e quem 

recepcionou os educandos foi o Delegado da Polícia Bel. Cedar Fontes, responsável pelos 

inquéritos dos registros de acidentes de trânsito com vítimas: 

 

Imagem 6 - Representante da Polícia Civil dialogando com os educandos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 

 

O delegado explicou que, mesmo a Polícia Civil não sendo mencionada como um órgão 

pertencente ao SNT pelo CTB (1997), os acidentes de trânsito são registrados nas delegacias 

de Polícia Civil e são instaurados inquéritos para apurar os fatos e encaminhados ao ministério 

público para apreciação e deliberações da justiça. Ele apresentou um quadro com 
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registros de lesões e mortes acidentais de trânsito na cidade de Ilhéus, como referências de 

ocorrências não delituosas, conforme dados do Sistema de Gerenciamento Estatístico do 

Estado (SGE) (QUADRO 8). 

 
 

Quadro 8 - Registros de acidentes com vítimas do período de 2013 a 2016  
Ano  Período  Lesões acidentais  Mortes acidentais 

       

2013  Janeiro a dezembro 146 10 
     

2014  Janeiro a dezembro  37  3 
       

2015  Janeiro a dezembro 30 2 
     

2016  Janeiro a dezembro 42 3   

Fonte: 7ª Coordenadoria de Polícia Civil/Ilhéus (2017)
11

.  
 

Na oportunidade, foi esclarecido “que ser ou não ser delituoso, depende da forma que 

o boletim de ocorrência foi registrado no sistema pelo policial plantonista”, pontuou o 

delegado, Dr. Cedar, afirmando, ainda, que na cidade de Ilhéus não existe precisão nos dados 

sobre os acidentes de trânsito. Além disso, segundo o relato da educanda Jamile sobre a fala 

do delegado, este advertiu aos educandos sobre o risco de se transitar na rua em virtude de 

mortes e lesões causadas pelo trânsito. 
 

Na parada na Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), os educandos foram 

recebidos pelo Superintendente Rogério Buralho, Albervan Barreto, o coordenador da 

Educação para o Trânsito e o agente de serviço Fábio Silveira (IMAGEM 6). O 

Superintendente Rogério informou “que o trânsito da cidade de Ilhéus foi municipalizado 

desde o ano 2000, mas trabalha através de convênio com PM/BA, principalmente nos 

registros dos acidentes de trânsito”. Ele destacou que são muitas as atribuições do órgão, 

conforme o previsto no Art. 24 do CTB e uma das mais importantes é a Educação para o 

trânsito. Informou que há uma coordenação denominada Educatran, que “o município já 

desenvolve o Programa Permanente de Educação para o Trânsito e que esse contato com 

educandos é importante para assegurar uma convivência melhor dentro do município, já que 

todos precisam transitar”. Foram entregues, ainda, algumas orientações aos educandos, que 

são distribuídas nas escolas onde desenvolvem atividades educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Dados recolhidos por meio de exposição oral do Delegado da Polícia Bel. Cedar Fontes no dia do evento. 
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Imagem 7 - Efetivo da Sutran dialogando com os educandos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Imagem da educanda Dulce Maria. 
 

 

Na oportunidade, o Agente de Trânsito de serviço Silveira falou sobre as infrações de 

trânsito e “afirmou que toda pessoa notificada tem o direito de entrar com recursos nas 

Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari)”. O ponto de destaque foi a 

apresentação do Palmer, um aparelho utilizado para gerar as notificações. No município de 

Ilhéus, segundo o relato dos agentes da Sutran, existem muitas notificações e julgamentos de 

recursos. Em virtude das infrações, o órgão pensa em intensificar ações educativas para 

minimizar essa realidade. O órgão entregou um panfleto aos educandos com orientações a 

pedestres, passageiros e condutores. Na oportunidade, a educanda Jamile ressaltou, no seu 

relato, que o efetivo da Sutran falou sobre o “excesso de notificações que são registradas aos 

condutores infratores e de como setor de educação vem se empenhando em promover a 

educação para o trânsito”. 
 

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) representado pela 13ª Ciretran na 

cidade de Ilhéus, que é a Circunscrição Regional de Trânsito, recepcionou os educandos por 

meio de seu coordenador, o Tenente Coronel Valci Serpa. No seu diálogo com os educandos, 

ele explicou 
 

[…] que a área de responsabilidade da 13ª Ciretran compreende as cidades de 
Ilhéus, Uruçuca, Una, Canavieiras, Maraú e que existem, aproximadamente, cerca 

de 47.000 veículos cadastrados, sendo destes 10.000 irregulares e sob a 

responsabilidade do órgão, entre vistoriar, cadastrar e licenciar, transferir, entre 
outras competências (TENENTE CORONEL SERPA). 
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Imagem 8 - Representante da 13ª Ciretran, ao lado da pesquisadora, após ter dialogado com os 
educandos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 

 

Ele informou, ainda, que o órgão Estadual “vem tentando melhorar o atendimento ao 

público, intensificar as fiscalizações, efetivar a Política Nacional de Trânsito, dando ênfase à 

educação”. (TEN CEL SERPA). O órgão distribuiu para os educandos vários panfletos, para 

que pudessem visualizar os maiores problemas a serem trabalhos na atualidade. 
 

Os últimos órgãos visitados foram o 5º Grupamento de Bombeiros Militares, onde os 

educandos foram recebidos pelo Sargento Bombeiro, Paulo Roberto, e o Soldado Militar 

Jonathan, e no Samu, recebidos pelo enfermeiro socorrista Sólon. Os bombeiros militares 

afirmaram que as atividades desenvolvidas pelos órgãos são várias, mas em relação ao 

trânsito, o Sargento expressou que: “o Bombeiro trata especificamente de socorrer vítimas 

presas nas ferragens dos veículos e o equipamento mais utilizado para tal fim é uma tesoura 

hidráulica, utilizada na atuação”, mas, atualmente, a maior responsabilidade de socorrer as 

vítimas do trânsito é do Samu. 
 

Os educandos também questionaram a respeito do trabalho do Samu. O enfermeiro 

Sólon passou a relatar que: “existe as especificidades quanto ao atendimento, desde o envio 

da moto com um técnico socorrista até a ambulância composta por médico e socorrista, de 

acordo a necessidade das vítimas”. O enfermeiro considerou que “um dos problemas da 

instituição está na educação do povo brasileiro, pelo uso indevido dos números de 

emergência 190 (PM), 192 (SAMU) e 193 (BOMBEIRO), o que causa sérios transtornos ao 

atendimento à população, e que apesar dessa questão ser noticiada em todo o país, a cidade 
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de Ilhéus tem sérios problemas com trotes, principalmente efetuado por jovens e 

adolescentes”. (IMAGEM 9). 

 
 

Imagem 9 - Representantes do Corpo de Bombeiros dialogando com os educandos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 

 

Na codificação da situação-limite, observa-se que os educandos estavam atentos às 

informações e à movimentação na via pública. O resultado imediato desta vivência foi a 

utilização do recurso tecnológico do wi-fi existente no ônibus que nos conduziu. A ideia 

primeira foi a criação, pelo educando Nikácio, de um grupo do whatsApp intitulado: “aula de 

trânsito”, interagindo com imagens, em tempo real, sobre a situação-limite vivenciada no 

trânsito. A dinâmica do jovem contemporâneo está no seu “diálogo midiático”, recurso pouco 

utilizado pela escola. No relato do educando Lucas, encontram-se palavras relacionadas à 

vivência do homem no trânsito (IMAGEM 10): 
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Imagem 10 – Relato do aluno Lucas sobre a aula de trânsito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Digitalização na íntegra a partir do texto original do aluno. Dados da pesquisa. 
 

 

No relato deste educando, vemos os aspectos vivenciados no círculo de cultura 

itinerante do/no trânsito, tanto que, ao retornarem à unidade escolar, foram alvos de muitas 

atenções e passaram a relatar aos outros educandos da instituição a experiência vivenciada. 

Por todos os pontos ressaltados, percebe-se que a atividade repercutiu de forma positiva em 

sua diversidade dentro da proposta curricular da escola. Por certo, impele-se a acreditar que o 

estudo despertou o interesse e a atenção dos educandos para os questionamentos levantados. 

Para alguns, ficou evidente que, na atual conjuntura, os acidentes de trânsito precisam ser 

compreendidos como uma questão de saúde pública e, que a educação para o trânsito deve 

iniciar nos primeiros anos de vida. Para outros, havia perplexidade, pois ainda buscavam, de 

maneira tímida, entender essa complexidade que é o trânsito, para dialogar com os outros ao 

redor. 

 

4.3 3ª situação: trânsito seguro e responsável 
 

Para o terceiro círculo de cultura, definiu-se, como objetivos, relacionar a vivência do 

homem no trânsito e sua complexidade com a segurança pública. As palavras geradoras 

foram: hipocrisia, falta de segurança, violência. As ideias para discussão são: 

 

1) O que é hipocrisia? 
 

2) Quem é hipócrita? 
 

3) Quais as características de um governo hipócrita? 
 

4) O que é violência e violência no trânsito? 
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A imagem 11 retrata esse momento de interação entre os educandos no círculo de 

cultura. 

 

Imagem 11 - Os educandos no círculo de cultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 
 

 

A terceira situação-limite ocorreu na sala de aula e teve a presença de 22 educandos e 

duração de 50h/a em virtude de uma reunião com os profissionais em educação, solicitada 

pelo sindicato da categoria. No debate, foi explicado o pacto federativo, especificado no 

Art.23 da CF/88, e que muitos fatos do cotidiano no trânsito encontram-se na esfera 

municipal. Um fato curioso pontuado pelo educando Ítalo é que a gestão pública municipal, 

na sua opinião, não atende a elementos básicos para uma melhor segurança no trânsito, como 

a manutenção e qualidade de acesso nas vias públicas, principalmente as localizadas nas 

periferias. Para os educandos, fora da área central, quanto mais longe, menos infraestrutura. 
 

Para motivar o debate, foi realizada uma estatística sobre o tipo de pavimentação das 

ruas onde os educandos moravam, resultando na tabela 1: 

 
 

Tabela 1 - Demonstrativo da pavimentação da via pública na realidade dos educandos  
PAVIMENTAÇÃO DA VIA PÚBLICA QUANTIDADE 

  

Asfalto 13 
  

Paralelepípedo 3 
  

Sem calçamento 9 
  

Perdeu o asfalto pela qualidade e manutenção 2 
   
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A situação-limite, apesar de ter seu tempo reduzido, trouxe a oportunidade de estender 

as palavras geradoras na perspectiva dos conceitos de política e ser politizado dentro de uma 

prática educativa progressista. Os educandos que residem em vias com asfalto relataram “que 

a qualidade não era boa e mesmo as asfaltadas recentemente já apresentavam problemas, 

principalmente próximos aos bueiros”. Os três educandos que residem em ruas com 

paralelepípedos relataram “que os problemas relacionados aos itens de segurança são a falta 

de lombadas e faixa de pedestres, que em algumas vias os próprios moradores fizeram 

lombadas para controlar a velocidade dos veículos”. Os educandos que moram em locais 

sem calçamento ou que pela qualidade ou pela manutenção das vias apresentam alagamentos 

e trazem umidade às residências demonstraram intranquilidades com a situação. 
 

Outro problema, este pontuado pela educanda Kelly foi que, “[...] em razão da falta de 

calçamento na minha rua, o trânsito em dias chuvosos provoca sentimentos de ódio e raiva 

contra políticos, que sempre retornam para pedir votos e não fazem nada”. Pontuado sobre 

qual outro sentimento poderia acontecer nesta situação, a palavra “indignação” foi 

apresentada pela educanda Franciely, que questionou o projeto habitacional do governo 

federal Minha casa Minha vida
12

, na localidade do banco da Vitória, “que não tinha dois 

anos e asfalto já cedia e provocava erosão com o acúmulo de água e insegurança ao trafegar 

pela via de acesso ao conjunto habitacional”. 
 

A última argumentação proposta pela educanda remonta novamente à garantia dos 

direitos do cidadão, que paga impostos e não tem garantida a qualidade dos serviços 

essenciais para a população: em educação, saúde, segurança e projetos sociais. Ao pensar na 

proposta desta pesquisa e de como a postura dos educandos chega à inferência sobre a 

realidade vivida e de como o processo foi encaminhado, revisita-se Freire (1987) sobre os 

temas geradores, já que, nas palavras do autor, 

 
 

Neste caso, antes de buscar apreendê-lo em sua riqueza, em sua significação, em sua 

pluralidade, em seu devenir, em sua constituição histórica, teríamos que constatar, 
primeiramente, sua objetividade. Só depois, então, poderíamos tentar sua captação. 

Ainda que essa postura- a de uma dúvida crítica- seja legítima, nos parece que a 

constatação do tema gerador, como uma concretização, é algo a que chegamos 
através, não só da própria experiência existencial, mas também da reflexão crítica 

sobre as relações homens-mundo e homens-homens, implícitas nas primeiras 

(FREIRE, 1987, p. 88).  
 
 
 

 
12 Minha Casa Minha Vida – PMCMV é um Programa do Governo Federal que tem, por objetivo, promover a 
produção de unidades habitacionais para famílias de várias faixas de renda, dentre as quais, as de renda familiar 
bruta até R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), em operações com recursos do FAR (Fundo de 
Arrendamento Residencial). (SALVADOR, 2016). 
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Dessa maneira, repensar, particularmente, os temas geradores e as palavras geradoras 

tornou-se relevante, pois, foi se aprimorando com o decorrer do trabalho realizado. 

Diferentemente do primeiro momento pensado com a palavra violência, quando a 

pesquisadora ainda estava impregnada pelo olhar da policial que trabalha policiando o 

trânsito, ao se deparar com a realidade dos educandos, ampliou a sua visão ao incorporar, por 

meio das falas, outras significações no ato reflexivo dentro do círculo de cultura. Dessa forma, 

a palavra geradora violência no círculo de cultura passou a ser empregada, também, como 

usurpação de direitos. Isso demonstrou uma mudança para uma leitura simbólica, no mundo 

compreensivo da cultura, como em um ato de troca, de ação-reflexão-ação, em estudos de 

uma prática progressista. 

 

 

4.4 4ª situação: a via pública e suas concepções 
 
 

 

No quarto círculo de cultura, procurou-se compreender as questões históricas, 

econômicas e sociais que envolvem o trânsito. As palavras geradoras foram: Vagabundagem 

e responsabilidade. As ideias para discussão são: 
 

1) O que é vagabundagem no trânsito? 
 

2) Economicamente, quem é bem sucedido no trânsito? E socialmente? 
 

3) Que consequências o homem traz para si em relação ao uso indevido da via 

pública? 
 

4) O que se entende por cultura? 
 

Nessa atividade, buscou-se trazer, com mais ênfase, os estudos de Paulo Freire a 

respeito da cultura. 
 

Participaram desse círculo de cultura 29 educandos. Ele ocorreu em dois momentos 

distintos: na sala de aula e na portaria da unidade escolar; no primeiro momento, tentamos 

imaginar quem são as pessoas que transitam, naquela avenida? Por que passam por esse 

caminho? Para onde e o que vão fazer? De que forma transitam? Em seguida, os educandos 

passaram a observar a Avenida Canavieiras, na porta da escola. Essas observações foram base 

para o preenchimento da atividade exposta na imagem 12. 
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Imagem 12 - Ficha de observação 

1) Como os educandos chegam à escola:  
 
 
 
 
 

 

( ) transporte Escolar ( ) ônibus (das empresas operadoras) ( ) Moto (   )  Bicicleta 

( ) a pé   (   ) carro particular ( ) transporte clandestino (lotação)  

2) Os educandos utilizam os equipamentos de segurança de acordo com cada veículo? 

( ) Cinto de segurança ( ) capacete ( ) luvas  ( ) ( ) joelheiras, 

( ) cotoveleiras ( ) Não usam      

3) Os educandos usam a faixa de pedestre?      

( ) Frequentemente  (  ) Não usam  ( ) usam de maneira irregular 

4) Os educandos respeitam o sinal (semáforo)      

( ) Respeitam ( ) Não respeitam ( ) Usam de maneira irregular   
 

5) Aguardam adentrar na escola, bem como o transporte, na calçada, próximo à faixa lateral 

ou na via? 
 

( ) Calçada ( ) Próxima à faixa-lateral (  ) Via pública 

6) Possuem comportamento de risco (inseguro) no trânsito? 

( ) brincadeiras ( ) desafios (   ) correm na calçada ou na via pública 

( ) atravessam na frente do ônibus parado ou em movimento 

( ) atravessam entre os carros  
 

Depois de observar a via pública, cite 03 comportamentos de risco que você fazia e agora 

pensa antes de fazer desde que iniciou o estudo sobre o trânsito: 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

 

Na fase de observação da via pública na porta da escola, os 29 educandos preencheram 

as fichas com informações sobre o comportamento dos transeuntes, permitindo-lhes fazer uma 

auto avaliação de seus comportamentos no trânsito. 
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Imagens 13 - Educandos na porta da escola observando a via pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos da pesquisadora (2017). 

 

Os educandos desenvolveram o trabalho com muito entusiasmo, com a dinâmica 

própria do adolescente: livres, conversando com os transeuntes, rindo, expondo-se aos 

pequenos desafios, desempenhando a tarefa com responsabilidade. 
 

Os dados analisados demonstraram alguns aspectos sobre o uso da via pública, entre 

os quais destacam-se: os principais tipos de transportes identificados foram: ônibus e moto 

(29); bicicleta (25); a pé (24); transporte Escolar e carro particular (21); outros (16). No item 

equipamento de segurança, os sujeitos usavam, de modo geral, o cinto de segurança, capacete, 

luvas, cotoveleiras, joelheiras; poucos estavam sem proteção. O uso da faixa de pedestre e o 

respeito aos sinais de trânsito foram bastante irregulares, vistos pelos educandos como algo de 

pouca consideração por parte dos usuários do trânsito. 
 

De igual forma, destaca-se o uso da calçada. Além desses aspectos observados, foi 

solicitado aos educandos/pesquisadores para citarem os principais comportamentos de risco 

que atualmente pretendem evitar. Entre as respostas dadas, destacam-se: “atravessar fora da 

faixa”, “correr entre carros”, “atravessar com o sinal fechado”; “não olhar para os lados 

antes de atravessar”; “brincar no skate na via pública”. Levando-se em conta que 90% dos 

educandos escreveram as mesmas respostas, se é levado a pensar que estas condutas de risco 

indesejáveis fazem parte da cultura humana e produzem atitudes que, por sua vez, geram 

comportamentos de risco em suas opções e escolhas. 

 

 

4.5 5ª situação: respeito à vida 
 
 

 

Para o quinto círculo de cultura, definiu-se, como objetivo, analisar o quadro 

estatístico de mortes e sequelados no Brasil e compreender em que circunstâncias e 



81 
 
 

 

frequências os acidentes acontecem. As palavras geradoras Sem palavras estavam atribuídas 

ao sentido de respeito à vida. As ideias para discussão foram: 
 

1) O que é um quadro estatístico? 
 

2) Quais são as principais causas dos acidentes de trânsito? 
 

3) Quem é a vítima e porque se torna uma? 
 

Iniciou-se o círculo de cultura com 30 educandos, observando os seus comportamentos 

Eles já estavam sentados em círculo e conversavam livremente. Em seguida, foi apresentada a 

temática da discussão, seus objetivos e alguns dados estatísticos apresentados pela 

DATASUS, a respeito de mortes (GRÁFICO 1) e sequelados em acidentes de trânsito 

(GRÁFICO 2). 

 
 

Gráfico 1 - Estatísticas nacionais: mortos em acidente de Trânsito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Vias Seguras (2017) a partir de dados do DATASUS. 
 

 

Gráfico 2 - Estatísticas nacionais: feridos graves em acidente de Trânsito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Vias Seguras (2017), a partir de dados do DATASUS. 
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Ao analisar os dados de mortos e vítimas do trânsito na cidade de Ilhéus e no país, foi 

questionado aos educandos porque estas situações são tão recorrentes no Brasil? Fez-se, 

ainda, uma segunda provocação, interrogando qual o grau de responsabilidade de cada 

cidadão para se obter um trânsito humanizado, em condições seguras como determina o CTB 

(1997)? Os depoimentos que seguem expressam as reflexões dos educandos, segundo as suas 

vivências e estão presentes no diário de campo da pesquisadora nos Círculos de Cultura 

realizados: 

 
Sempre via nos noticiários reportagens dos acidentes, mas não tinha a dimensão de 

um número tão alto de mortos e feridos no trânsito e, que pouco se via falar nisso 
(FRANCIELY, 9º ano G). (Grifo da pesquisadora). 

 
Na cidade de Ilhéus, sempre há mortes e feridos e depois ninguém mais comentava 
o assunto (BRENO, 9º ano G). 

 
Esbarramos na condição do próprio homem de desrespeitar a vida, ao atendimento 
das suas próprias necessidades (PEDRO, 9º ano G). 

 
 

 

Os depoimentos dos educandos demonstram o entendimento de que há um desrespeito 

pela vida. Ou seja, a violência está estabelecida, naturalizada entre os homens em todos os 

ambientes da sociedade e, no trânsito, ela se torna ainda mais grave. O índice de mortos no 

Brasil é um dos mais altos do mundo; a estimativa é de uma morte a cada 12 minutos, sendo a 

segunda maior causa de mortes no país (WAISELFISZ, 2013), o que infere-se, a partir desses 

dados é que há uma naturalização de violência no trânsito, o que é muito grave, porque todos 

os cidadãos (condutores e transeuntes) se percebem vulneráveis como vítimas da violência. 

Todos concordam que um ambiente público, onde se compartilha a via pública, requer 

acatamento às normas de circulação, bem como uma conduta responsável ao volante. 

Portanto, o que se constata é a banalização sobre a vida/morte, motivada por um trânsito 

inseguro e violento. É a desumanização do próprio homem. 
 

A discussão foi muito calorosa e tensa por se tratar da temática (vida x morte). Após a 

exploração dos dados, os educandos passaram a se expressar por meio de desenhos com 

seguinte questão: como e porque as pessoas e os animais são vítimas do trânsito? 
 

Além disso, os educandos apontaram que, nas suas memórias, a principal causa dos 

acidentes de trânsito são os comportamentos inconsequentes dos motoristas, representados 

nos seus desenhos: 
 

Uma moto passou em alta velocidade na porta da escola, sem olhar a faixa de 
pedestre e acabou atropelando o aluno. (DULCE MARIA, 9º ano G); 
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Um caminhão fez ultrapassagem em local proibido e descontrolado tomba e bate 
em dois carros que capota. (JULLIUS, 9º ano G); 

 

Um motociclista embriagado conduzia seu veículo em alta velocidade e bateu num 
caminhão que transitava na outra via. (VINICIUS, 9º ano G). 

 

Atente-se que o destaque apresentado para as causas dos acidentes de trânsitos 

incorrem em erros dos seres humanos. Essas considerações dos educandos estão de acordo 

com Lindau, diretor presidente da Embarq Brasil, quando afirma, em entrevista concedida a 

Pacheco (2014), que acidentes de trânsito não são acidentes, posto que “dirigir acima do 

limite de velocidade, ultrapassar em locais proibidos ou sob efeito de bebidas alcoólicas, 

algumas das principais causas das ocorrências chamadas de acidentes, são escolhas”
13

. 
 

Essas colocações foram representadas em desenhos dos educandos, que, por sua vez, 

foram trabalhados em mesa digitalizadora para animação, na busca por ressaltar as mensagens 

por eles veiculadas e que são apresentadas a seguir
14

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Disponível em: http://www.mobilize.org.br/noticias/6276/a-violencia-do-transito-no-brasil.html. Acesso em:  

8 jun.2017.  
14 As imagens inseridas no desenvolvimento deste trabalho tratam-se de imagens digitalizadas a partir dos desenhos 
feitos pelos participantes da pesquisa. Os desenhos originais encontra-se nos anexos desta dissertação.

 

http://www.embarqbrasil.org/sites/default/files/2013-05-21%20-%20O%20Dia%20IG%20-%20artigo%20Lindau.png
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Imagem 14 - Imagens digitalizadas a partir de desenhos realizados pelos educandos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora a partir de dados da pesquisa. 
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Diante do sucesso dessa parte do trabalho, a pesquisadora entendeu a importância das 

mensagens trazidas nos desenhos feitos pelos educandos, servindo, então, como base para a 

elaboração do produto desta dissertação, quer seja, uma revista em quadrinhos que procura 

balizar os círculos de cultura, buscando favorecer o trabalho em sala de aula para a 

conscientização dos educandos e nortear as discussões a serem realizadas. Para tanto, os 

próprios educandos definiram, como público-alvo de seus desenhos, os educandos do 6º ano 

do Ensino Fundamental daquela escola. Este produto encontra-se no apêndice F deste 

trabalho. 
 

Diante da complexidade do fenômeno trânsito, a pesquisadora se viu inclinada a 

questionar: qual deveria ser o comportamento do cidadão? Qual a compreensão desta vivência 

coletiva? Para a educanda Kelly “Muitas pessoas nem sabem o nome e nem o que isto 

significa”. Portanto, a resposta acima indicava permitiu reafirmar sobre o caminho que poderá 

conduzir para a formação de comportamentos cidadãos – a educação. Sabe-se que esta não é 

uma tarefa muito simples e fácil, porque para mudar é preciso querer. E a sociedade só poderá 

ser transformada com a participação de todos. Em outras palavras, são necessários a 

participação, a conscientização e o desejo de cada criança, adolescente, jovem, adulto ou 

idoso. É imprescindível, para tanto, que todos: pais, professores, empresários e as próprias 

autoridades percebam que atitudes corretas no trânsito podem salvar vidas. 
 

Defende-se, assim, que a escola tem uma parcela importante de responsabilidade 

porque é ela quem forma e transforma o comportamento das pessoas, ensinando valores 

como: respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade, que devem ser 

passados de geração a geração. Daí, os currículos precisam ser repensados, de forma que os 

professores e estudantes possam iniciar os primeiros passos na educação para o trânsito e 

avançar em busca dessa consciência, comprometidos com a valorização da vida. 
 

Desse modo, buscou-se desenvolver os círculos de cultura com enfoque na educação 

para o trânsito. Eles foram desenvolvidos através de situações reais significativas e 

contextualizadas com a finalidade de ativar a conscientização dos jovens, oferecendo a 

oportunidade de perceberem o quanto eles já sabem e o quanto aprenderam sobre o tema. 

 

 

4.6 6ª situação: eu-tu – os educandos do Ensino Fundamental 
 
 

 

Neste círculo de cultura, o objetivo foi identificar se a temática trânsito estava presente 

no currículo da escola. As palavras motivadoras para a discussão foram: Importante, 
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Interessante e Mortes. Daí surgiram os principais questionamentos levantados pela 

pesquisadora ao grupo: 
 

1) O que é um currículo escolar? 
 

2) Por quem ele é pensado e para que ele é pensado? 
 

3) Todos os currículos são iguais? 
 

4) Os educandos quem são? 
 

5) O que é um ato criador dentro da cultura? 
 

Os trabalhos iniciaram com a presença de 25 educandos, debatendo se já haviam 

estudado o trânsito dentro do currículo escolar e se havia a necessidade de que outros 

educandos pudessem discutir a educação para o trânsito. Os educandos responderam que não 

lembravam, mas tinham conhecimentos sobre os elementos básicos, como faixa de pedestres, 

cores do semáforo e sua funcionalidade. Do diário de campo da pesquisadora, reiterou-se, no 

entendimento dos educandos, que era preciso propor ações em todas as escolas localizadas no 

quarteirão da Avenida Canavieiras, principalmente as crianças da Educação Infantil que são 

as mais vulneráveis e exigem mais cuidado no trânsito. 
 

Nessa incessante busca de levar os educandos a refletirem, a palavra currículo foi 

trazida para o debate e questionado se sabiam para que serviria, porque ele é pensado e para 

quem é pensado. A educanda Dulce Maria apresentou a seguinte resposta: “o currículo é 

como os estudos que fazemos ao logo dos anos na escola”. A educanda Kelly concordando, 

reforçou que “sempre tem um formato e que alguns lugares são diferentes, como o da escola 

particular”. Posteriormente, a educanda Jaine pontuou que “estava na hora de compreender 

realmente o que estavam estudando, não só o trânsito, mas todos os conteúdos das matérias, 

pois são eles que vão formar na minha mente o que sei”. 
 

As respostas das educandas são elucidativas e as análises de Santos (2016, p. 41) 

balizam que “[...] todo currículo, além de passar conhecimentos ensina valores que são 

potencializados, segundo os princípios socialmente produzidos”. Nesta direção, os educandos 

demonstram que estão atentos à sua realidade; indicando que há um despertar crítico para o 

proposto no conjunto de saberes que foram escolhidos para serem debatidos nos círculos de 

cultura a respeito da educação para o trânsito. O educando Emerson ressalta que: “[...] era 

preciso propor ações também nas escolas que formam o quarteirão da Av. Canavieiras, 

considerando as unidades de ensino”. Pareceu-nos uma atitude bem ambiciosa, própria da 

idade, mas com todo o sentido, diante da importância do que mostraram ter aprendido. 
 

Assim, foi perguntado qual seria o público que eles poderiam fazer um trabalho sobre 

educação para o trânsito na escola. Respondeu a educanda Dulce Maria que seriam os 
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educandos do 6º Ano do Ensino Fundamental da própria escola. Então, eles foram provocados 

pela pesquisadora, que questionou o porquê de não ser outra escola? O educando Ítalo 

afirmou que “estavam mais perto e se sentiriam mais a vontade para falar da proposta”, 

sendo, então, multiplicadores do que foi aprendido, formando uma rede. Ele sugeriu, ainda, 

que “poderiam produzir material educativo dentro das várias representações de linguagens, 

como: músicas, panfletos, poesias, documentários, jornais, paródias, dentre outros”. 
 

Aceitando essas propostas de trabalho, os educandos passaram a pensar no que 

desenvolver como produção. Este foi um momento delicado, pois foi sentido pela 

pesquisadora que muitos educandos não são adeptos ao produzir. Ela procurava incentivá-los 

a participarem do processo que iniciou com a formação dos grupos. O processo criativo foi 

marcado pela dispersão, falta de interesse e apatia do grupo. Diante da situação, decidiu 

conversar com os grupos de trabalho na tentativa de estimular as produções, fornecendo as 

orientações necessárias para a realização da atividade proposta. Neste período, por exemplo, 

foi orientada ao grupo do documentário a produção dos dados estatísticos ao entrevistar as 

turmas da escola e a pesquisadora se colocou à disposição para orientá-los em outros dias de 

aula. 
 

Buscou-se, a cada dia, aproximar do que se pretendia, ou seja, tentar deflagrar, no 

aprendiz, uma curiosidade crescente, com a intenção de torná-lo mais e mais criador para 

superar os efeitos de uma educação bancária, como chama a atenção o educador Paulo Freire 

quando anuncia: 
 

[...] o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua 

curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa 
forma o “imuniza” contra o poder apassivador do “bancarismo”. Neste caso, a força 

criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a 
dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos 

do falso ensinar. Esta é uma das significativas vantagens dos seres humanos- a de se 
terem capazes de ir mais além de seus condicionantes. (FREIRE, 2011, p. 27). 

 
 

 

Em virtude do que foi mencionado pelos educandos a respeito da temática trânsito no 

currículo da escola verificou-se que se faz necessário romper com as “grades” que imobilizam 

o currículo escolar. É intenção, para tanto, continuar na busca de superar os obstáculos, 

buscando fazer acontecer a transposição de consciência dentro do coletivo como sujeitos 

cognoscentes atuantes, acreditando que todos, ao seu tempo: educando, gestor, professor, 

coordenador, possam vivenciar e experimentar, na práxis, na escuta, no debate, na vivência, a 

inclinação futura na transição da passagem da consciência ingênua para crítica. 
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4.7 7ª situação: as representações das linguagens no entendimento dos educandos do 

Ensino Fundamental em respeito à vida 
 

 

No sétimo círculo de cultura, procurou-se esclarecer o que era o processo de produção 

autoral e se os educandos sabiam o significado das representações das linguagens 

colaborativas. Além deste debate, foi dado um período para concluírem as atividades relativas 

aos círculos de culturas, comentar sobre as produções e, finalmente, fazer os agradecimentos. 

A palavra que conduziu o diálogo foi Importante, reforçando as questões anteriores, além de 

indagar sobre o ato criador dentro da cultura e se ele tem papel motivador para a 

aprendizagem. 
 

Este círculo teve, como ponto de partida, a apresentação das atividades, estando 

presentes 24 educandos. Nesta situação, houve a constatação do quanto é difícil a produção 

autoral, pois os educandos, em muitos casos, reproduziram apenas materiais já prontos da 

internet. Portanto, cinco equipes de trabalho ainda necessitaram de um tempo maior para 

terminar as suas produções apresentadas e distribuídas em setembro de 2017, considerando-se 

que este é o mês alusivo ao trânsito. 
 

A culminância dos círculos de cultura foi desenvolvida com alegria e entusiasmo pelos 

educandos, porém, foi indicada a necessidade de se atentar para as angústias com relação à 

finalização dos trabalhos para apresentação. A educanda Kelly expressou que “a proposta era 

boa, mas sentiu dificuldade em unir os colegas para produção”. Para a Jamile, “as reflexões 

afloraram sua imaginação”. Em seguida, foram realizadas as leituras das produções em dois 

grupos: das produções autorais e das que tiveram inspirações em outros trabalhos já 

realizados, como mostrado na Imagem 15. 
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Imagem 15 - Material apresentado pelos educandos do 9º Ano G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: BRASIL (2017) e Campanha SMTT (2010)
15

. 
 
 

 

Este grupo de educandos entregou suas representações de aprendizagens através 

material disponível na Web. Segundo o educando Rennedy, o material “VAMOS FAZER DO 

TRÂNSITO UM ESPAÇO SAUDÁVEL”, “expressa uma harmonia do homem com a via, 

era o que devia acontecer sempre e se não acontece, devemos promover isso”. A 

argumentação desse educando tem sua validade enquanto proposta de releitura dos círculos de 

cultura. Contudo, o cartaz foi elaborado pela Fundação Civita, como proposta escolar, sob a 
 
 

15 Estas imagens estão disponíveis nos seguintes sites: Imagem 1: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/grandes/ca0428g.jpg>. Acesso em: 08. Jun.2017. Imagem 2: 
<http://web.arapiraca.al.gov.br/2017/05/smtt-e-detran-vao-realizar-acoes-do-movimento-maio-amarelo-no-
centro-de-arapiraca/>. Acesso em 8 jun. 2017. 
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classificação das palavras (humanos, prevenção e controle, promoção da saúde) e atribui a 

significação da porta da escola a um espaço saudável de integração no trânsito. 
 

O segundo material apresentado pelo grupo evidencia outro momento dos círculos de 

cultura, quando foi ressaltado que os motociclistas são os que mais morrem no trânsito. O 

panfleto foi disponibilizado pela prefeitura de Arapiraca, ao realizar panfletagem da Década 

Mundial de Ações para o Trânsito 2011-2020, no mês comemorativo denominado Maio 

Amarelo, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e o 

Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL). 
 

Os educandos, mesmo distante da ação criadora, conseguiram refletir sobre as palavras 

geradoras que foram vivenciadas no mundo lido. Discutiu-se essa relação da composição e da 

autoria, o que faz rico e cultural o processo de construção de conhecimento realizado pelo 

próprio homem. Para o educando Emerson, o material diz o que eles queriam retratar, mas 

compreende que faltou indicar a fonte da pesquisa. 
 

Verificou-se, por sua vez, que as produções dos grupos que optaram por produções 

autorais trouxeram muitas contribuições para a educação para o trânsito. Ao analisar a inter-

relação do ato criador com o ser inacabado ressalta-se Freire (2011), quando afirma que: 

 

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mas ainda, a 

inconclusão que se reconhece a si mesma implica, necessariamente, a inserção do 
sujeito inacabado num permanente processo social de busca. Histórico-

socioculturais, mulheres e homens nos tornamos seres em quem a curiosidade, 
ultrapassando os limites que lhe são peculiares num domínio vital, se torna fundante 

da produção do conhecimento. (FREIRE, 2011, p.54). 

 

As poesias da educanda Jamile Santana são dialógicas, conversam com o leitor, além 

de trazer uma sensibilidade poética entre suas rimas, e fazem observações necessárias à 

convivência e às regras no trânsito, em um contexto bem próximo com a realidade dos 

educandos do Ensino Fundamental (IMAGEM 16). 
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Imagem 16 – Poesias da educanda Jamile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Digitalização realizada pela pesquisadora a partir da poesia criada pela aluna. Dados da pesquisa. 
 
 

 

A história intitulada “A Faixa de Pedestre”, dos educandos Ítalo e Balbino, traz uma 

discussão sobre a emancipação e/ou o que é ser emancipado ou não, a partir das escolhas 

feitas. A moral da história no diálogo entre os educandos mostra a diferença de sofrer por suas 

escolhas. (IMAGEM 17). 
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Imagem 17 - História e desenhos dos educandos Ítalo e Balbino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Digitalização realizada pela orientadora a partir da história original dos educandos
16

. Dados da 

pesquisa. 

 
 

A íntegra do texto escrito pelos educandos encontra-se no quadro 9, a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 

 
16 O desenho original da história encontra-se nos anexos desta dissertação.
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Quadro 9 - Integra do texto: “A faixa de pedestre”   

Era uma vez dois meninos um chamado Charles e o outro Marcos. Em um dia de sol o 

menino Charles encontra Marcos, e no meio do passeio fala: 
 

- Marcos, vamos jogar no fliperama, fala Charles. 

Marcos responde: 
 

- Vamos Charles, mas tem um problema, o fliperama está do outro lado da rua e a faixa de 

pedestres está um pouco longe. 
 

Então, Charles pensou e respondeu: 
 

-Vamos, Marcos, por aqui mesmo. Não está passando carro e se corrermos dá para passar. 

Responde Marcos: 
 

-Não, Charles. Se quiser você vai, eu vou pela faixa de pedestre. 
 

Ele seguiu para a faixa e atravessou e o outro foi pelo meio da pista, sendo atropelado por 

uma moto e quebrou a perna. 
 

No dia seguinte, Marcos foi visitar o amigo no hospital e Charles falou: 
 

Era muito melhor eu andar mais um pouco e ir atravessar na faixa de pedestre e agora 

paguei o preço. 
 

Moral da história: Se você quiser atravessar a rua, sempre atravesse pela faixa de pedestres. 
 

Autores: Balbino e Ìtalo (9º ANO G).  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Outro trabalho apresentado foi o de uma produção de um quadro estatístico, com o 

turno vespertino, realizado com dados obtidos pelo grupo em cada sala de aula, o que foi 

considerado pela pesquisadora como uma boa discussão para dentro do contexto escolar. Para 

o educando Kaique “essa estatística me fez reviver meu acidente, pois ainda carrego no meu 

corpo as cicatrizes”
17

. O resultado está representado na imagem 18, abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17

 O educando Kaique sofreu um acidente ao atravessar em uma via, sendo atropelado por uma moto. O 

motociclista em questão estava sem capacete, desrespeitando uma norma de trânsito. O desenho deste acidente 
encontra-se nos anexos deste trabalho e faz parte da revista em quadrinhos, produto desta dissertação 
(APÊNDICE F). 
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Imagem 18 - Dados estatísticos de educandos acidentados e não acidentados do Ensino 

Fundamental II, turno vespertino do IME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do total dos entrevistados, conforme disposto nos dados coletados, 11,16% sofreram 

acidentes no trânsito. Esse dado do índice de acidentes entre os educandos do Ensino 

Fundamental, nível II, nesta faixa etária, é bastante representativo. 
 

Após analisar as práticas dialógicas e a produção colaborativa dos sujeitos da pesquisa, 

por meio das situações-limites codificadas e decodificadas nos círculos de culturas, se é 

levado a pensar se houve, por parte dos educandos, posturas anunciadoras de atitudes 

emancipatórias presentes nas argumentações, nas atitudes, nas declarações e nas posturas 

observadas. Nesse sentido, diz Freire (1992, p. 54) que, 

 

[…] escrever é tão re-fazer o que esteve sendo pensado nos diferentes momentos de 

nossa prática, de nossas relações com, é tão – re-criar. Tão re-dizer o antes dizendo-
se no tempo de nossa ação de quem lê seriamente exige de quem o faz, repensar o 

pensado, re-escrever o escrito e ler também o que antes de ter virado escrito do autor 
ou da autora foi uma certa leitura sua. 

 
 

 

Diante do exposto, enfatiza-se sobre a prática dialógica nos círculos de culturas 

ocorrida no decorrer do processo de humanização do trânsito no contexto da educação, diante 
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do que apresenta Freire (1987, p.61), como uma “[...] educação a ser praticada pela liderança 

revolucionária e se faz com co-intencionalidade”, buscando-se encontrar, no significado da 

vida, o processo da humanização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo sobre as questões da educação para o trânsito realizado com os segmentos da 

comunidade escolar de uma escola pública do município de Ilhéus oportunizou elaborar 

reflexões referentes ao comportamento da população, enquanto usuária do transito e da via 

pública. É importante destacar que esta temática ainda é pouco estudada no ambiente escolar 

e, certamente, parte significativa da população não terá a oportunidade de aprender as regras 

básicas de educação para o trânsito. Isso faz com que se mantenha, na sociedade, a instalada 

“cultura da violência no trânsito”. Também se assinala a pouca produção científica existente a 

respeito da temática, fato que baliza a necessidade de mais estudos neste campo do 

conhecimento. 
 

Durante o processo de estudo e de preparação para a realização da pesquisa, 

identificou-se que há, no Brasil, uma farta legislação que trata do tema. Ela define os marcos 

legais a respeito da educação para o trânsito, determinando as responsabilidades dos entes 

federados, seguindo o que propõe o pacto federativo. Essas obrigações estão asseguradas 

desde a Constituição Federal de 1988, que determina a implantação de políticas públicas para 

o trânsito, seguida do Código de Trânsito Brasileiro, até a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, que garantem, em seu conjunto, que a educação para o trânsito deve fazer parte dos 

currículos escolares, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
 

O objetivo geral desta pesquisa era analisar se e como o desenvolvimento da prática 

dialógica dos círculos de cultura sobre a educação para o trânsito pode contribuir para 

promover atitudes emancipatórias entre o sujeito e o trânsito. Para tanto, foram realizados sete 

círculos de cultura com os educandos do 9° ano G do Ensino Fundamental de uma escola no 



97 
 
 

 

município de Ilhéus, com a finalidade de discutir diferentes questões relativas ao trânsito e à 

formação do sujeito com práticas cidadãs. 
 

Ao dialogar a respeito da rotina diária dos educandos enquanto usuários da via 

pública, exercitando o direito de ir e vir, foram identificados pontos que chamaram a atenção, 

emergindo destes as palavras-chaves para suscitar o diálogo em sala de aula. Segundo Freire, 

estas palavras são denominadas palavras geradoras, pois elas induzem à situações-

problematizadoras para serem discutidas com criticidade numa relação dialógica com os seus 

pares como forma de socialização de conhecimentos. 
 

Foi possível averiguar, inicialmente, na escola, campo de pesquisa, que as ações 

voltadas para a educação do trânsito e o respeito à vida eram atividades formativas do tipo 

tradicional, como, por exemplo, a semana do trânsito, realizadas por órgãos externos à escola. 

No currículo escolar da escola observada não foram identificados projetos que fizessem a 

interface do tema com as demais disciplinas escolares, contrariando a Portaria 147/2009 do 

Denatran, que propõe um currículo interdisciplinar com conteúdo programático voltado para a 

educação e a segurança do trânsito. Dado o exposto, apurou-se que as ações desenvolvidas 

pela escola eram pontuais e tímidas, que o currículo escolar não atendia as recomendações da 

Portaria. Ou seja, os professores deveriam trabalhar os conteúdos transversais de forma 

interdisciplinar, porém, isso não acontecia de forma efetiva. 
 

Tomando como base os estudos de Paulo Freire e compreendendo o currículo como 

aquilo que o aluno estuda na escola, foi proposta a realização de um estudo sobre o tema, 

educação para o trânsito, incluindo-o como tema transversal no currículo daquela escola. 

Sugeriu-se, para tanto, desenvolver as atividades a partir dos círculos de cultura, metodologia 

que provocou inquietações nos educandos por apresentar-se como uma alternativa de estudo 

diferenciada. Insistiu-se em anunciar que o currículo escolar deve transpor as “grades” das 

disciplinas especificas e fomentar projetos que promovam orientações pedagógicas na 

perspectiva da transversalidade, porque, para Paulo Freire, o ensino é uma relação humana e 

que a própria relação é educativa à medida que se aprende com o outro. 
 

Dessa forma, tendo como apoio a opção de trabalhar através dos círculos de cultura, 

os primeiros diálogos já assinalavam algumas pistas para uma leitura mais aprofundada e 

próxima da realidade dos educandos. O diálogo evoluía, assim como os questionamentos: 

quem cuida da via pública? Por que não se respeita os sinais de trânsito? Quais as razões da 

violência no trânsito? etc. Essas preocupações foram conduzindo o debate e, num curto 

espaço de tempo, foi constado que muitos educandos que atribuíram pouca importância, 

inicialmente, ao estudo, aos poucos foram identificando a complexidade da questão e 
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verificando a sua importância para a formação de atitudes cidadãs e emancipadoras do ser 

humano. 
 

A sequência de desenvolvimento dos círculos de cultura, num total de sete, 

proporcionou um clima de entusiasmo entre os participantes da proposta de trabalho e, pouco 

a pouco, foi “contaminando” os colegas de classe, as outras turmas, a coordenação e a direção 

da escola. Isso promoveu um clima de participação e de encontros, com vistas a mobilizar os 

vários segmentos da escola para levar adiante um projeto ainda maior, destinado a combater a 

cultura da violência e da insegurança no trânsito que tanto vem ceifando a vida dos jovens e 

deixando sequelas profundas nas famílias. É importante ressaltar, ainda, que durante os 

encontros novas aprendizagens foram se constituindo; os comportamentos no trânsito vistos 

como indesejáveis e de atentado à vida foram questionados, discutidos... O diálogo promovia 

a possibilidade de sensibilização e desejos de mudanças de atitudes mediadas na relação que 

emancipa o homem. A visão ingênua (“ser menos”) e inconsequente de alguns educandos 

começava a se aproximar de reflexões críticas sobre a realidade, sinalizando maior integração 

para reivindicar medidas (“ser mais”) que favoreçam um trânsito mais seguro, a partir da 

indignação para com os poderes constituídos pelo descaso, quanto à implantação de uma 

política pública voltada para o trânsito seguro. Isso responde às questões propostas no início 

desta pesquisa e mostra que o desenvolvimento da prática dialógica dos círculos de cultura 

sobre a educação para o trânsito efetivamente promovem atitudes emancipatórias entre os 

sujeitos envolvidos nesta pesquisa e a realidade no trânsito vivida por eles. 
 

Por fim, destaca-se o vislumbramento, a partir dos trabalhos e das discussões 

realizadas por meio dos círculos de culturas de desenvolver um trabalho de formação de 

jovens multiplicadores que irão reproduzir o estudo sobre a educação para o trânsito com os 

colegas do 6° ano da mesma escola, com a apresentação da cartilha produzida pelos próprios 

educandos do 9° ano no decorrer desta pesquisa. Por todos esses aspectos apontados, 

compreende-se que passa a ser papel de todas as escolas trabalhar na perspectiva de que os 

seus currículos contemplem o tema - educação para o trânsito - como um dos caminhos 

possíveis por onde os homens possam criar atitudes que os levem a um trânsito seguro e o 

respeito à vida. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pais de menores 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE 
MENORES 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Convidamos seu filho (a) para participar, como voluntário, na pesquisa “EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ATITUDE EMANCIPATÓRIA”. Essa pesquisa justifica-
se como possibilidade de promover ações pedagógicas de Educação para o Trânsito, com os educandos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental, que permitam refletirem sobre a valorização da vida no trânsito. O objeto principal  
é analisar e avaliar uma ação de intervenção pedagógica destinada a Educação para o Trânsito desenvolvida com 

os educandos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal de Ilhéus-Ba, para 
constatar se a intervenção pedagógica será capaz de promover a consciência emancipatória do sujeito e favorecer 

o desenvolvimento de atitudes e hábitos voltados para um trânsito seguro e responsável. Os objetivos específicos 

são: 1. Identificar os conhecimentos que o aluno do 9º do Ensino Fundamental tem sobre compartilhamento dos 
espaços públicos; o direito de circulação; comportamento seguro e responsabilidade no trânsito em respeito a 

vida. 2. Compreender a construção da consciência emancipatória na perspectiva de Paulo Freire.3. Analisar os 

marcos legais e teóricos que contribuem para com a construção de uma proposta pedagógica de educação para o 

trânsito destinado ao Ensino Fundamental, através da transversalidade. 4. Realizar oficinas formativas, 
direcionadas para a concepção de um trânsito humanizado, cujos conteúdos tratam do respeito e 

compartilhamento dos espaços públicos; o direito de circulação; direito de ir e vir, estabelecendo a relação 

existente entre educação, cidadania, trânsito seguro e respeito a vida. 5. Propor aos sujeitos da pesquisa 
documentar as aprendizagens construídas sob diferentes formas de linguagens, como, vídeos, documentários, 

jornais, gibis. A pesquisa será realizada no Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne - IME, município de 

Ilhéus-BA. Antes de iniciarmos a pesquisa, o referido projeto será apresentado à direção, aos professores e aos 
senhores pais dos educandos. Os instrumentos para a realização da pesquisa são: Observação dos educandos do 

9º Ano do Ensino Fundamental na chegada e saída da Unidade Escolar, com intuito de perceber como se 

comportam no trânsito. Depois da observação, levantados os problemas ou não acerca de um trânsito seguro e 

responsável, passaremos para o Ciclo de Cultura, que será intercalado com as oficinas temáticas de intervenção. 
No caso de vosso consentimento, em comum acordo com seu filho, e somente nestas condições, o mesmo será 

participante da pesquisa, que será realizada durante três meses, duas vezes por semana, em concordância com a 

direção da escola e os professores das disciplinas que disponibilizaram seus horários. Os educandos envolvidos 
na pesquisa participarão de atividades na carga horária destinada pelo Projeto Político Pedagógico da escola, 

item Componentes Curriculares: Projeto Interdisciplinares Atividades extra Seminários. As ações pedagógicas 

desenvolvidas intencionalmente para auxiliá-los a consolidar a emancipação no trânsito, comum a este público 

de acordo com sua faixa-etária, pois em sua grande maioria transitam com autonomia. A pesquisa trará como 
benefícios além de considerar o tema trânsito como um tema transversal, abrir discussões acerca dos direitos, da 

cidadania, da violência, bem como aspectos sociais da vivência humana. Com relação aos riscos esclarecemos 

sobre as oficinas: a primeira, será itinerante em visita aos órgãos componentes ao Sistema Nacional de Trânsito-
SNT no Município de Ilhéus 13ª CIRETRAN ( bairro Iguape), Superintendência de Transporte e Trânsito - 

SUTRAN (bairro Av. Esperança), POLICIA MILITAR DA BAHIA (68ª Companhia Independente de Polícia 

Militar- bairro Centro), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ( bairro Malhado), e a sede da 7ª 

Coordenadoria de Polícia Civil/ 7ª COORPIN ( bairro Centro), dentro de um ônibus que será providenciado pela 
equipe de pesquisa, com autorização prévia confeccionada pela escola e com anuência da equipe de  
pesquisadores e sua permissão. Salientamos que os educandos não adentrarão os órgãos citados, um 
representante ou o gestor, conforme agendamento prévio se posicionará no interior do ônibus ou na porta do 

órgão, e discorrerá qual a importância do órgão em relação ao Trânsito e sua função junto ao Sistema Nacional 
de Trânsito na cidade. Caso venha a surgir algum o sentimento de incapacidade, timidez ou stress diante das 

atividades propostas, estabeleceremos toda relação de confiança construídos nos Ciclos de Cultura que terá a 
função de contribuir para o entendimento do tema em discussão e estreitamento com o pesquisador. A segunda 

oficina que se destina a observar o trânsito na porta da escola, destacando o comportamento dos transeuntes no 
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trânsito, registrando o seu movimento e suas implicações, inflações cometidas pelos pedestres e condutores de 
veículos, como base em especificações nas leis de trânsito, contará com pouca movimentação dos educandos, 

que não precisarão atravessar a rua, pois ficaram em média por 30 minutos na porta da escola. Um fator relevante 

desta observação é que na porta da escola em frente ao portão, temos sinalização horizontal (faixa-pedestre) e 

sinalização semafórica (semáforo), que servirão de palco para as observações. No que tange a terceira oficina 
que será utilizada a simulação (dramatização) de um acidente de trânsito, não haverá carro em movimentação, a 

atividade será no estacionamento da unidade escolar que conta com uma capacidade para 20 veículos 

(automóveis), sendo que os órgãos participantes estacionarão suas viaturas na simulação de atendimento ao 
acidentado, na porta da escola, não expondo nenhum dos educandos a risco durante a apresentação. Assim, 

colocamo-nos à disposição para prestar informações acerca dos possíveis riscos decorrentes da participação do 

seu filho, criando um vínculo de confiança e respeito entre a equipe pesquisadora, educandos e família. As 

atividades serão gravadas, mas será garantido o direito de privacidade, não sendo divulgadas imagens nas quais 
seja possível identificar os menores. Quanto ao uso, as imagens (vídeos e fotografias) serão utilizadas para fins 

didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus e restrições referente ao 

projeto de pesquisa, em qualquer meio de comunicação. Assim, caso desista, basta avisar às pesquisadoras e este 
termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo (a) senhor (a) serão 

destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a). Salientamos que a participação do aluno na 

pesquisa não acarretará gastos e se eles acontecerem, serão ressarcidos.  
Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos 

os dados, declarações, opiniões, bem como garantir o direito a indenização, caso venha sofrer algum prejuízo em 
decorrência de sua participação na pesquisa. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e os procedimentos, 
pedimos que assine o presente documento. 

 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 

 

____________________________________ 

 
Cátia Regina Conceição dos Santos 

Pesquisadora Responsável - (73) 98889-7509 

catia_pm@hotmail.com 

 

 

______________________________ 

 
Raimunda Alves Moreira de Assis 

Membro equipe de pesquisa - (73) 98848-7748 

assisraimunda@hotmail.com 

 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante e outra à pesquisadora). 
 
 

 

Eu, _____________________________________, RG __________________, concordo com a participação do 

meu filho na pesquisa intitulada: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

ATITUDE EMANCIPATÓRIA. Declaro que fui devidamente informado (a) sobre o objetivo da pesquisa e que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui 

informado (a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha 

integridade pessoal e moral. 

 
 

 

Ilhéus/BA, ______/_____/ ____ 

 

________________________________________________ ___________________________ 
 

Assinatura do pai/mãe ou responsável TESTEMUNHA 

(caso não assine favor colocar a digital)  
 
 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta 

pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 

Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 



109 
 
 

 

3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de  
13h30 às 16h. 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Aluno (a): 

 

Convidamos você para participar, como voluntário, na pesquisa EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ATITUDE EMANCIPATÓRIA. Esta pesquisa justifica-se como 
possibilidade de promover ações pedagógicas de Educação para o Trânsito, com os educandos do 9º Ano do 

Ensino Fundamental, que possibilitem aos educandos refletirem sobre a valorização da vida no trânsito. O objeto 

principal é analisar e avaliar uma ação de intervenção pedagógica destinada a Educação para o Trânsito 

desenvolvida com os educandos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal de 
Ilhéus-Ba, para constatar se a intervenção será capaz de promover a consciência emancipatória do sujeito e 

favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos voltados para um trânsito seguro e responsável. Os objetivos 

específicos são: 1. Identificar os conhecimentos que o aluno do 9º do Ensino Fundamental tem sobre 
compartilhamento dos espaços públicos; o direito de circulação; comportamento seguro e responsabilidade no 

trânsito em respeito a vida. 2. Compreender a construção da consciência emancipatória na perspectiva de Paulo 

Freire. 3. Analisar os marcos legais e teóricos que contribuem para com a construção de uma proposta 

pedagógica de educação para o trânsito destinado ao Ensino Fundamental, através da transversalidade. 4. 
Realizar oficinas formativas, direcionadas para a concepção de transito humanizado, cujos conteúdos tratam do 

respeito e compartilhamento dos espaços públicos; o direito de circulação; direito de ir e vir, estabelecendo a 

relação existente entre educação, cidadania, trânsito seguro e respeito a vida. 5. Propor aos sujeitos da pesquisa 
documentar as aprendizagens construídas sob diferentes formas de linguagens, como, vídeos, documentários, 

jornais, gibis. A pesquisa será realizada Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne-IME, município de 

Ilhéus-BA, com educandos do 9º Ano do Ensino Fundamental. Antes de iniciarmos a pesquisa, o referido projeto 

será apresentado à gestão escolar, aos professores e seus pais ou responsáveis legais. Os instrumentos para a 
realização da pesquisa são: observação dos educandos do 9º Ano do Ensino Fundamental na chegada e saída da 

Unidade Escolar, com intuito de perceber como se comportam no trânsito. Depois da observação, levantados os 

problemas ou acerca de um trânsito seguro e responsável, discutiremos os assuntos no Ciclo de Cultura, que será 
intercalado com as oficinas temáticas. No caso de concordar em participar, em comum acordo com seu 

responsável legal, e somente nestas condições, você poderá ser participante da pesquisa, que será realizada 

durante três meses, duas vezes por semana, em concordância com direção da escola e os professores das 

disciplinas que disponibilizaram seus horários. Os educandos envolvidos na pesquisa participarão de atividades 
na carga horária destinada pelo Projeto Político Pedagógico da Unidade, item Componentes Curriculares: Projeto 

Interdisciplinares Atividades extra Seminários. As ações pedagógicas desenvolvidas intencionalmente para 

auxiliá-los a consolidar a emancipação no trânsito, comum à sua faixa-etária, por já transitar com autonomia. A 
pesquisa trará como benefícios além de considerar o tema trânsito como um tema transversal, abrir discussões 

acerca dos direitos, da cidadania, da violência, bem como aspectos sociais da vivência humana. Com relação aos 

riscos esclarecemos sobre as oficinas: a primeira, será itinerante em visita aos órgãos componentes ao Sistema 

Nacional de Trânsito-SNT no Município de Ilhéus 13ª CIRETRAN (Bairro Iguape), Superintendência de 
Transporte e Trânsito - SUTRAN (Bairro Av. Esperança), POLICIA MILITAR DA BAHIA (68ª Companhia 

Independente de Polícia Militar- bairro Centro), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (Bairro 

Malhado), e a sede da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil/ 7ª COORPIN (Bairro Centro), dentro de um ônibus que 
será providenciado pela equipe de pesquisa, com autorização prévia confeccionada pela escola e com anuência 

da equipe de pesquisadores e com a permissão de seus pais ou responsáveis. Esclarecemos que os educandos não 

adentrarão os órgãos citados, um representante ou o gestor, conforme agendamento prévio se posicionará no 

interior do ônibus ou na porta do órgão, e discorrerá qual a importância do órgão em relação ao Trânsito e sua 
função junto ao Sistema Nacional de Trânsito na cidade. Caso venha a surgir algum o sentimento de 

incapacidade, timidez ou stress diante das atividades propostas, estabeleceremos toda relação de confiança, 

construídos nos Ciclos de Cultura que terá a função de contribuir para o entendimento do tema em discussão e 
estreitamento com o pesquisador. A segunda oficina que se destina a observar o trânsito na porta da escola, 

destacando o comportamento dos transeuntes no trânsito, registrando o seu movimento e suas implicações, 

inflações cometidas pelos pedestres e condutores de veículos, como base em especificações nas leis de trânsito, 

contará com pouca movimentação dos educandos, que não precisarão atravessar a rua, pois ficaram em média 
por 30 minutos na porta da escola. Um fator relevante desta observação é que na porta da escola em frente ao 
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portão, temos sinalização horizontal (faixa-pedestre) e sinalização semafórica (semáforo), que servirão de palco 
para as observações. No que tange a terceira oficina que será utilizada a simulação (dramatização) de um 

acidente de trânsito, não haverá carro em movimentação, a atividade será no estacionamento da unidade escolar 

que conta com uma capacidade para 20 veículos (automóveis), sendo que os órgãos participantes estacionarão 

suas viaturas na simulação de atendimento ao acidentado, na porta da escola, não expondo nenhum dos 
educandos a risco durante a apresentação. Assim, colocamo-nos à disposição para prestar informações acerca dos 

possíveis riscos decorrentes a sua da participação, criando um vínculo de confiança e respeito entre a equipe 

pesquisadora e os educandos. As atividades serão gravadas, mas será garantido o direito de privacidade, não 
sendo divulgadas imagens nas quais seja possível identificá-los. Quanto ao uso, as imagens (vídeos e fotografias) 

serão utilizadas para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus e 

restrições referente ao projeto de pesquisa, em qualquer meio de comunicação. Assim, caso desista, basta avisar 

às pesquisadoras e este termo de assentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas por você 
serão destruídas imediatamente ou devolvidas. Salientamos que a sua participação na pesquisa não acarretará 

gastos e se eles acontecerem, serão ressarcidos.  
Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos 

os seus dados, declarações, opiniões, bem como e garantir o direito a indenização, caso venha sofrer algum 
prejuízo em decorrência de sua participação na pesquisa. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e os 

procedimentos, pedimos que assine o presente documento. 
 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 
Cátia Regina Conceição dos Santos 

Pesquisadora Responsável - (73) 98889-
7509 catia_pm@hotmail.com 

 
Raimunda Alves Moreira de Assis 

Membro equipe de pesquisa - (73) 98848-7748 
assisraimunda@hotmail.com 

 
Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante e outra à pesquisadora). 
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APÊNDICE D – Fichas-roteiro das situações-limites  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO (FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 

1ª SITUAÇÃO: O HOMEM E SUA RELAÇÃO COM VIA PÚBLICA 

Nesta situação existencial, objetivamos: 
 

1) Discutir e analisar as relações do homem com a via pública. 

Material de apoio: papel e fita adesiva 
 

Palavras geradoras: VULNERABILIDADE, IRRESPONSABILIDADE, ERROS 
 

Ideias para discussão: 
 

O que é o homem? 
 

O que é a via pública? 
 

Quem constrói a via e o porquê dessa via? 
 

Quem trafega pela via e por quê? 
 

Quem cuida da via pública? 
 

Quem comete erros fica vulnerável e taxado como irresponsável na via pública? 
 

Há comunicação na via pública? 
 

Quais erros são cometidos pelo homem no uso da via pública? 
 

Atividade de compreensão: (os questionamentos foram formulados com os educandos, 

escritos no quadro branco da sala de aula): 

 

1) Como os sujeitos se comunicam se não se conhecem ? 
 

2) Qual a importância da via para o homem? 
 

3) Quem e o que encontramos na via? 
 

4) Quais os caminhos (ruas e avenidas ) da cidade de Ilhéus que você transita? 
 

5) Como você compreende os acessos (vias) da cidade? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos FICHA- ROTEIRO 

(FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 2ª SITUAÇÃO: 

DIÁLOGO MEDIADO COM OS OUTROS 

  

Nesta situação existencial, objetivamos: 
 

- Promover um diálogo ampliado com a presença de profissionais (policiais, agentes de 
trânsitos, bombeiros, socorristas) que trabalham direta ou indiretamente com o trânsito e que 

assumem responsabilidade organizacional sobre a via pública e também são cidadãos. 
 

- Vivenciar um estudo do trânsito no trânsito. 
 

Recursos: Veículo para transporte, caneta, pasta, papel ofício e lanche. 
 

- Roteiro: IME - Av. Canavieiras/Centro - 68ª CIPM - Av. Soares Lopes/ Centro - 7ª Coorpin  
- Av. Almirantes Linhares - SUTRAN - Av. Governador Roberto Santos/ Esperança - 13º 

Ciretran - Av. Maria Luiza/ Iguape - 5º GBM - Av. Vereador Hamilton de Castro/ Barra de 

Itaípe – SAMU - Av. Litorânea Norte - IME 
 

Observação: Checagem da autorização dos pais e responsáveis para a aula de 

campo. Palavras geradoras: TRÂNSITO, DIREITO, SEGURANÇA, ESCOLA 

Ideias para discussão: 
 

- O que é o trânsito? 
 

- Por que ele existe? 
 

- Existem trabalhadores do trânsito? 
 

- Quem são os sujeitos do trânsito? 
 

- O que significa o diálogo ampliado, com quem conversamos e para que conversamos? 
 

- O trânsito de Ilhéus e do Brasil é violento? 
 

- Quais órgãos conhecemos que trabalham direta e indiretamente com o trânsito? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO (FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 

3ª SITUAÇÃO: TRÂNSITO SEGURO E RESPONSÁVEL Nesta situação 

existencial, objetivamos: 
 

Relacionar a vivência do homem no trânsito e sua complexidade com a segurança pública. 

Palavras geradoras: HIPOCRISIA, ACIDENTES, VIOLÊNCIA 
 

Ideias para discussão: 
 

O que é hipocrisia? 
 

Quem é hipócrita? 
 

Quais as características de um governo hipócrita? 
 

O que é violência e violência no trânsito? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO (FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 

4ª SITUAÇÃO: A VIA PÚBLICA E SUAS CONCEPÇÕES Nesta situação 

existencial, objetivamos: 
 

Compreender as questões históricas, econômicas e sociais que envolvem o trânsito. 
 

Recursos: Celular, internet, folha de oficio e caneta. 
 

Palavras geradoras: VAGABUNDAGEM, IRRESPONSÁBILIDADE 

Ideias para discussão: 
 

O que é “vagabundagem” no trânsito? 
 

Economicamente quem é bem sucedido no trânsito? E socialmente? 
 

Que consequências o homem trás para si em relação ao mau uso da via pública? 

O que se entende por cultura? (Apresentar o conceito de Paulo Freire) 

Observação da via pública através de uma ficha-roteiro. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO (FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 
 

5ª SITUAÇÃO: RESPEITO À VIDA 
 

Nesta situação existencial, objetivamos: 
 

- Analisar o quadro estatístico de mortes e sequelados no Brasil. 
 

- Compreender em quais circunstâncias e frequência os acidentes acontecem. 

Recursos: Celular, internet, folha de oficio e lápis. 
 

Palavra geradora: SEM PALAVRAS 
 

Ideias para discussão: 
 

O que é um quadro estatístico? 
 

Como são fundamentados? 
 

Quais são as principais causas dos acidentes de trânsito? 
 

Quem é a vítima e porque se torna uma? 
 

Atividade para a compreensão: 
 

Representação (desenho): Como e em que circunstâncias os seres humanos e animais se 
tornam vítima no trânsito? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 
 

 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO (FICHA DE CULTURA) DAS SITUAÇÕES- LIMITES 6ª 

SITUAÇÃO: EU-TU – OS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Nesta situação existencial, objetivamos: 
 

- Estabelecer um diálogo com o outros educando sobre o currículo escolar e a educação para o 
trânsito. 

 

Palavras geradoras: IMPORTANTE, INTERESSANTE, 

MORTES Ideias para discussão: 
 

O que é um currículo escolar? 
 

Por quem ele é pensado e para que ele é pensado? 
 

Todos os currículos são iguais? 
 

Os educandos quem são? 
 

O que é um ato criador dentro da cultura? 
 

Atividade para a compreensão: 
 

Divisão da turma em grupos e discussões sobre as produções colaborativas sobre a educação 

para o trânsito. 



118  
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 
 

 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos  
 

FICHA- ROTEIRO DAS SITUAÇÕES- LIMITES 
 

7ª SITUAÇÃO: AS REPRESENTAÇÕES DAS APRENDIZAGENS DOS EDUCANDOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RESPEITO. 
 

Nesta situação existencial, objetivamos: 
 

- Compreender o processo de uma produção autoral 
 

- Orientar os educando quanto às representações das linguagens colaborativas 
 

- Concluir as atividades relativas aos ciclos de culturas 
 

- Comentar sobre as produções e agradecimentos. 
 

Palavra geradora: IMPORTANTE 
 

Ideias para discussão: 
 

O que é a escola e seu currículo? 
 

Por quem ele é pensado e para que ele é pensado? 
 

Todos os currículos são iguais? 
 

Os educandos quem são? 
 

Atividade para a compreensão: 
 

Confeccionar as representações das linguagens e apresentar no grupo. 
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APÊNDICE E – Ficha de Observação  
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – 

DCIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: uma atitude emancipatória 
 

Pesquisadora: Cátia Regina Conceição dos Santos 

1)Como os educandos chegam à escola: 

 
 
 
 
 
 
 

 

( ) transporte Escolar   ( ) ônibus (das empresas operadoras) (   ) Moto 

( ) Bicicleta ( ) à pé ( ) carro particular ( ) transporte clandestino (lotação) 

2) Os educando utilizam os equipamentos de segurança de acordo com cada veículo? 

( ) Cinto de segurança ( ) capacete,  ( ) luvas  () ( )joelheiras, 

( ) cotoveleiras   ( ) Não usam       

3) Os educandos usam a faixa de pedestre?      

( ) Frequentemente ( ) Não usam ( ) usam de maneira irregular 

4) Os educando respeitam o sinal (semáforo)      

( ) Respeitam ( ) Não respeitam (   ) Usam de maneira irregular   

5)Aguardam adentrar na escola , bem como o transporte na calçada, próximo a faixa lateral 

ou na via?           

( ) Calçada ( ) Próxima à faixa-lateral ( ) Via pública   

6) Possuem comportamento de risco (inseguro) no trânsito ?   

( ) brincadeiras ( ) desafios (  ) correm na calçada ou na via pública  

( ) atravessam na frente do ônibus parado ou em movimento   

( ) atravessam entre os carros        
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APÊNDICE F – Produto da Dissertação  
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ANEXOS 
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ANEXO A - Carta de Anuência do lócus da pesquisa  
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ANEXO B - Carta de Anuência da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil  
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ANEXO C - Carta de Anuência do 5º Grupamento de Bombeiro Militar  
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ANEXO D - Carta de Anuência da 13ª Circunscrição Regional de Trânsito  
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ANEXO E - Carta de Anuência da Superintendência de Transportes e Trânsito  
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ANEXO F - Carta de Anuência da Polícia Militar da Bahia  
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ANEXO G - Carta de Anuência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  
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ANEXO H – Trabalhos originais dos educandos participantes da pesquisa  
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