
 

 

 

Princípios da Educação para o Trânsito 

      

A Escola Pública de Trânsito do DetranRS tem como objetivo contribuir com a 

formação de pessoas autônomas moralmente, capazes de estabelecer relações interpessoais 

saudáveis, de se comunicarem e evoluírem permanentemente, de intervirem de forma 

consciente, proativa e responsável na sociedade. Para isso, as metodologias adotadas pela 

Escola visam à construção do conhecimento, através da reflexão e crítica sobre a realidade, 

auxiliando os sujeitos a transformar suas ações sempre que necessário, tendo como meta a 

segurança de todos.  

Por acreditarmos que a verdadeira mudança só se faz através de iniciativas coletivas, 

compartilhamos os princípios que embasam nossas ações.  
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Preservação da vida e Percepção de Risco 
A proteção à vida fundamenta a educação para o trânsito.       

 

O propósito maior do trabalho de educação para o trânsito reside na valorização e 

preservação da vida. Quando trabalhamos na perspectiva de prevenção e adoção de 

comportamentos seguros é importante que as ações educativas abordem a percepção de risco. 

Percepção de risco é a capacidade individual de perceber e avaliar os riscos presentes no nosso 

cotidiano, ou seja, a forma pela qual as pessoas interpretam os riscos. Essa interpretação é uma 

questão subjetiva, pois diz respeito à crença que a pessoa tem sobre a ocorrência de um evento 

e varia com base em uma série de fatores, tanto coletivos quanto individuais, com origens 

sociais, culturais, psicológicas, incluindo valores e vivências.  

No trânsito, a percepção está relacionada a quanto a pessoa vê como perigoso certo 

evento ou o percebe como seguro. Quando a proximidade e convivência com os riscos são 

diárias, podem fazer com que o indivíduo o subestime, negando sua existência ou acreditando 

que é controlável, não requerendo medidas protetivas.  

Compreender os riscos a que estão expostas pode auxiliar as pessoas na mudança de 

comportamento e na transformação da vida em um valor tão superior que sua preservação 

passa a ser um princípio predominante toda vez que o impulso de tomar uma atitude em 

desacordo com as regras se apresentar.  

Assim, conhecer as situações que oferecem maior risco, analisá-las e compreender 

suas possíveis consequências pode aumentar a percepção dos riscos inerentes aos 

comportamentos arriscados. Ao contrário, não ter uma noção adequada sobre os riscos e sobre 

a fragilidade do corpo pode fazer com que as pessoas subestimem as consequências possíveis 

de escolhas inadequadas, comprometendo a segurança individual e coletiva. Ainda, não saber o 

motivo pelo qual determinada norma existe também prejudica a percepção do risco. Ex.: sem 

entender as implicações sobre suas capacidades físicas e psicológicas quando ingere bebida 

alcoólica, a pessoa não percebe exatamente o quão arriscado é dirigir após beber. 

Cada vida perdida no trânsito tem um valor inestimável, principalmente para as 

famílias que ficam privadas da companhia daquela pessoa que se foi. Sem contar as muitas 

mudanças no contexto dos lares de vítimas que carregam sequelas, muitas vezes irreversíveis, 

dos sinistros de trânsito, dos quais, muitos poderiam ser evitados. Portanto, a utilização de 



 

 

diferentes recursos e técnicas que contribuam para o aprimoramento das capacidades de 

percepção de risco do público atingido por nossas ações pode contribuir para que as pessoas 

passem a entender e perceber os riscos inerentes ao trânsito e assumirem um comportamento 

mais seguro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicerce em valores de cidadania 
O trânsito é um espaço coletivo onde cada um exerce sua cidadania e é responsável pela 
segurança de si e dos outros. 
      

Um dos grandes desafios da educação para o trânsito reside justamente em 

compreender e intervir na formação de valores morais e éticos, que sirvam como base às ações 

do indivíduo ao longo de sua vida, especialmente, em sua constituição enquanto cidadão.  

Moral, ética e cidadania se aprendem, portanto estão direta e indissociavelmente ligadas ao 

processo socioeducativo. 

Quando a individualidade se sobrepõe à coletividade, essa situação afeta 

sobremaneira o convívio no trânsito, podendo levar a consequências graves, uma vez que se 

trata de um espaço coletivo que exige de seus partícipes conhecimento de direitos e deveres, 

bem como, empenho no cumprimento das normas.  

Considerando que, dentre os fatores que interferem na segurança e garantia de 

direitos no trânsito, encontram-se pessoas com dificuldades em assumir um comportamento 



 

 

ético, é importante e necessário um olhar pedagógico sobre quais valores são culturalmente 

estimados e quais devem ser desenvolvidos para a formação de pessoas menos egocêntricas e 

mais capazes de cooperar no trânsito.  

Nesse contexto, família e instituições de ensino são primordiais para o resgate de 

valores essenciais à convivência humana. O indivíduo não nasce sabendo como ser solidário, 

por exemplo. Se assim nos tornamos é porque aprendemos com nossos pais, familiares, 

professores e outros referenciais importantes com os quais interagimos, por seu exemplo ou 

em sua oposição.   

Nessa perspectiva, é pouco provável que qualquer pessoa tenha condições de assumir 

uma postura adequada se, dentre as vivências que lhe forem oferecidas ao longo de seu 

desenvolvimento, ficarem de fora o respeito, os princípios de convivência, as noções de 

responsabilidade ou senso crítico. O que se aprende desde cedo, em relação a como se 

comportar e por quais valores se guiar, é que vai delineando os contornos que o convívio social 

acaba ganhando. Há, nas relações, um universo inteiro de possibilidades pedagógicas, propício 

a promover a criação e o fortalecimento de laços afetivos, a extensão de um tratamento gentil 

a todos e o incentivo a iniciativas de cooperação.  

Em qualquer idade, uma aprendizagem que tem por base justiça, responsabilidade, 

empatia, cooperação e respeito, é capaz de se fazer sentir nas diferentes dimensões da vida em 

sociedade, repercutindo seus efeitos no transitar, independentemente do papel assumido no 

trânsito. Por isso, defendemos que a melhor forma de se educar para o trânsito é o trabalho 

alicerçado em valores de cidadania.  

 

 

 

 

 

Equidade Justiça 



 

 

 

Relação saudável com as regras 
O trânsito se torna seguro quando compreendemos e cumprimos as regras em todos os 
momentos e lugares. 

      
Compartilhar o mesmo espaço requer um mínimo de organização de seus 

participantes, que precisam se entender mutuamente e coordenar suas ações.  Sendo assim, as 

regras estão a serviço do bom funcionamento de um determinado sistema. Considerando o 

sistema de trânsito, o conjunto de regras de circulação e conduta precisa ser entendido como 

fundamental para a organização desse espaço.  

Por certo, ninguém é capaz de cumprir o que desconhece, de modo que o 

conhecimento das normas é imprescindível. Porém, somente conhecê-las não garante seu 

cumprimento. Por isso, as práticas pedagógicas devem ultrapassar a mera transmissão de 

informações, de maneira a possibilitar o debate, contribuindo para que as pessoas percebam, 

por exemplo, a relação entre as disposições legais e a defesa da integridade humana.  

A partir do estabelecimento dessas relações e quanto mais as pessoas compreenderem 

os princípios das regras e seu significado, maiores são as chances de construírem uma relação 

saudável com elas e se sentirem motivadas a cooperar e repensar suas atitudes, passando a 

assumir comportamentos cada vez mais seguros no trânsito.  

Mas como se constitui uma relação saudável com as regras? Acreditamos que a 

educação em valores de cidadania é um caminho possível, oferecendo às pessoas experiências 

de trocas baseadas em princípios universais de solidariedade e justiça, aumentando a 

compreensão sobre a importância das regras e das escolhas baseadas na empatia e no bem 

comum. 

Com base nisso, entendemos que, no caso do trânsito, sujeitos mais heterônomos, que 

obedecem por medo da punição, em função de um respeito unilateral diante da presença de 

uma figura de autoridade, podem cumprir normas por medo da fiscalização e não por 

compreenderem que o respeito às regras e ao outro é uma condição para tornar o trânsito 

justo e seguro para todos. Sua consciência é frágil e, em determinadas circunstâncias, desejos e 

falsas necessidades podem levá-los a escolhas que favoreçam a si próprios, ignorando as regras 

quando sabem que não estão sendo vigiados.  



 

 

Já os mais autônomos moralmente, que obedecem às regras não mais em função do 

medo da punição e sim, por respeito mútuo, têm maiores condições de compreender a 

importância das regras para a convivência no trânsito e melhorar seu relacionamento 

interpessoal de forma a cooperar para um trânsito melhor. Têm mais condições de pensar e 

fazer escolhas que sejam boas para si e para os outros, com base em princípios de igualdade e 

equidade. Assim, suas ações tendem a valorizar o outro e buscar a satisfação e o bem-estar 

coletivo.  

Nesse sentido, é importante que educadores de trânsito compreendam o processo de 

desenvolvimento moral e cognitivo do sujeito para que possam identificar as melhores 

estratégias e planejar ações adequadas que auxiliem no desenvolvimento da autonomia moral 

junto aos seus públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Responsabilidade pelas escolhas 
O trânsito é um espaço de convívio social, onde as escolhas individuais repercutem no 
coletivo.  
      

As mortes e lesões provocadas no trânsito não são um fenômeno natural, tampouco 

obra do destino, assim como, os sinistros de trânsito não deveriam ser caracterizados como 

acidentes, pois poucos eventos de trânsito têm caráter "acidental”, no real sentido do termo. 

Pelo contrário, quase a totalidade apresenta-se potencialmente evitável, porque é previsível. 



 

 

No trânsito, por mais que as escolhas sejam aparentemente tomadas na esfera 

individual, as consequências não costumam ficar circunscritas a seu verdadeiro responsável, 

fazendo-se sentir para muito além. Na maioria das vezes, seus efeitos se estendem não só a 

autores e vítimas diretas, mas suas famílias, amigos, aqueles com quem têm relações afetivas, 

de trabalho, estudo e lazer. Ainda, há consequências para a sociedade como um todo, pois no 

caso do trânsito, há fatores sociais e econômicos envolvidos. 

Aquele que burla a regra não está arriscando apenas a própria vida, mas a de outras 

pessoas que podem acabar sendo envolvidas direta ou indiretamente. Mesmo em decisões 

corriqueiras, tais como usar ou não cinto de segurança no banco de trás, fazer ou não um 

percurso maior para poder realizar a travessia na faixa de pedestre, parar diante de via 

preferencial, os nossos atos geram consequências que podem afetar tanto a nós quanto a 

outras pessoas.  

Nesse sentido, não basta que o sujeito se justifique, pois a justificativa não altera o 

fato de que seu comportamento coloca a si e a outros em risco. Como educadores precisamos 

entender os mecanismos psicológicos envolvidos nesses comportamentos, como por exemplo, 

a compreensão de que algumas pessoas podem encontrar justificativas para transgredir regras 

sem se sentirem culpadas ou censuradas por isso. Para tanto, utilizam mecanismos psicológicos 

para transformar práticas transgressivas em algo que possa ser reinterpretado como 

socialmente aceitável ou até mesmo positivo. Como é praticamente impossível negar para si 

mesmo o cometimento de um ato já realizado, torna-se mais fácil mudar o pensamento sobre 

esse ato, de modo a distorcê-lo e torná-lo menos negativo. Assim, as pessoas distorcem como 

interpretam a realidade para se sentirem melhores consigo mesmas. 

No trânsito, por exemplo, um cidadão que não considera correto “passar os outros pra 

trás”, em um congestionamento ultrapassa vários veículos pelo acostamento sem censurar-se, 

ato que não realizaria em outra situação, tal como em uma fila de supermercado.  

Nessa perspectiva, o educador, ao realizar suas ações, deve oportunizar que as pessoas 

percebam e se engajem em justificativas e razões que propiciam a elas agirem de forma 

adequada e segura. Promover a sensibilização sobre a crença de que o comportamento de cada 

um é determinante para a mudança da cultura no trânsito e para a prevenção dos ditos 

acidentes, em oposição à ideia de que os resultados de seus atos não dependem de si, mas de 



 

 

fatores externos, tais como destino, vontade de Deus, pode contribuir para que a pessoa se 

empenhe em assumir um comportamento preventivo e seguro no trânsito. 

Não se pode perder de vista a exata medida quanto à repercussão de quaisquer de 

nossos atos, porque a vida em sociedade extrapola o âmbito individual, deixando a todos no 

compromisso de dedicar o devido cuidado no momento de fazer uma escolha. Por nós e pelos 

outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplos coerentes educam 
Todos nós somos educadores de trânsito: educamos pelas palavras e pelos exemplos que 
damos 
      

A incoerência parece fazer parte da condição humana, em algum grau, pois se observa 

uma significativa fragilidade entre saber o que é certo e fazer o que é certo. É mais fácil 

defender ideias no plano teórico do que colocá-las em prática. Quem não se lembra do “faça o 

que eu digo, mas não faça o que eu faço”?  

Nem sempre conseguimos manter um comportamento ético e moralmente correto o 

tempo todo, não é verdade? Porém, a coerência entre discurso e prática é o que mantém a 

credibilidade. Antes de tentar passar adiante e cobrar o que quer que seja, devemos fazer a 



 

 

nossa parte, desenvolvendo o autoconhecimento e a autocrítica, de modo que passemos a ser 

cada vez mais coerentes em nosso dia a dia.  

No caso do trânsito, exemplos errados podem resultar em prejuízos para si e para os 

outros, tanto no momento em que acontecem quanto posteriormente quando forem 

repetidos. Um pai que atravessa fora da faixa de pedestres ou dirige falando ao celular está 

ensinando seu filho a fazer o mesmo, porque as crianças, em especial, aprendem pela imitação 

dos adultos de quem mais gostam e servem de referência para elas.  

Para educadores de trânsito, o desafio é ainda maior: começar em si a mudança 

almejada. Quem assim se dispõe, além de convicto e perseverante diante de tantos 

contraexemplos, tem que seguir as lições que pretende passar adiante, fazendo de seu próprio 

comportamento uma delas. Quem não é capaz de manter uma postura exemplar, não tem 

sequer como defendê-la, tão pouco cobrá-la, podendo colocar todo o trabalho a perder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Respeito aos diferentes papéis  
O trânsito é feito por pessoas que podem estar na condição de pedestres, ciclistas, 
motociclistas, passageiros, condutores ou qualquer outra forma que escolherem para se 
deslocar. 

      
Transitar é uma necessidade e um direito de todo ser humano, independente do meio 

que utilize para se locomover. Alternar-se entre os diferentes papéis no trânsito é uma 

realidade, necessidade, direito, portanto não faz o menor sentido conferir-lhes status ou 

poderes diferenciados. Seja ciclista, pedestre, passageiro ou motorista de qualquer tipo de 

veículo, todos são igualmente importantes, merecedores de reconhecimento e consideração.  

 Dessa forma, quando se trabalha a formação do indivíduo para viver em sociedade, de 

maneira respeitosa e responsável, ou seja, de forma ética e cidadã, contribui-se para que suas 

atitudes sejam coerentes independente do papel desempenhado. Em linhas gerais, o ideal é 

que as intervenções pedagógicas procurem atender, da maneira mais prática possível, os papéis 

vivenciados no presente e estejam voltadas à formação da pessoa enquanto cidadã, pois nesta 

medida contribuirão para a formação de um ser humano mais justo e cooperativo, buscando 

sempre o fortalecimento da reciprocidade entre os diversos partícipes do trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Aprendizagem sistemática e integrada aos diferentes contextos 
A educação para o trânsito deve ser permanente e contemplar os contextos vivenciados por 
crianças, jovens, adultos e idosos.  

      
A educação é um processo permanente, que ocorre em todos os momentos e esferas 

da sociedade. A partir dessa afirmação, é fundamental entendermos que o processo de ensino 

e aprendizagem deve ser contínuo, sistemático e conectado à realidade na qual se pretende 

intervir e transformar.  

Para tanto, o conhecimento dessa realidade e do público com o qual se vai trabalhar é 

imprescindível para que nossas ações sejam significativas e adequadas. Nesse sentido, o 

trabalho sistemático e contínuo, e não pontual, tem maior potencial de favorecer a tomada de 

consciência e a mudança de cultura. Práticas pedagógicas que promovam essa integração com 

o contexto, sistemáticas e contínuas, oferecem um espaço de participação do público para que 

se sinta em condições de fazer relações com sua vivência, reconhecendo-se como agente 

transformador.  

Ainda, considerando o trânsito como fenômeno integrado, que perpassa o âmbito 

social, político, econômico, pedagógico, geográfico, histórico, ambiental, entre outros, o 

trabalho com esse tema não deve se dar de forma desvinculada.  Assim, este princípio defende 

que a prática pedagógica em educação para o trânsito, além de intencional, com definição clara 

dos objetivos a alcançar, seja contextualizada, garantindo-se a relação com as vivências que dão 

sentido à aprendizagem. 

Nessa perspectiva, também, é importante que cada abordagem e recursos utilizados 

estejam adequados ao público, considerando-se o grau de desenvolvimento cognitivo e 

psicológico da faixa etária, bem como o nível de escolaridade das pessoas às quais será 

direcionado o trabalho. 
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IMAGENS  
As imagens constantes nesse documento foram retiradas do banco de imagens pixabay.com e do acervo 

pessoal de uma servidora da Escola Pública de Trânsito.       

 


