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RESUMO 

0 presente trabalho monografico versara sobre a avaliagao da viabilidade de se 
implantar o uso da estrutura do PROERD - Programa Educacional de Resistencia 
as Drogas e a Violencia, na educagao para o transito nas escolas do ensino 
fundamental no municipio de Sao Jose dos Pinhais/PR, visando inserir conteudos da 
educagao para o transito, considerando que em fungao da violencia desmedida que 
a sociedade presencia, o melhor argumento social ainda e a consciencia e isso 
podera ser conseguido construindo-se urn trabalho na escola e na familia. Outro 
aspecto considerado e em relagao aos graves problemas encontrados no transito 
urbano e regional do pais, principalmente os acidentes de transito, a impunidade, a 
ineficiencia e a iniqOidade no uso dos recursos publicos, que precisam ser 
combatidos com vigor, para que o pais possa desfrutar de uma melhor qualidade de 
vida para seus habitantes e melhorar o desempenho da sua economia. 

Palavras-Chave:Educagao, Prevengao, Transito, Cidadania. 
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1 INTRODUCAO 

0 pais vive uma nova fase na sua politica urbana a partir da entrada em 

vigor do novo C6digo de Transito Brasileiro {CTB), em Janeiro de 1998. Ap6s uma 

longa discussao envolvendo o Estado e a sociedade, chegou-se a proposta do novo 

c6digo, que traz inova<;oes muito importantes em rela<;ao a legisla<;ao anterior. 0 

CTB obrigou uma reorganiza<;ao institucional nos niveis federal, estadual e 

municipal, mas principalmente a sua assimila<;ao pela sociedade brasileira. 

Os graves problemas encontrados no transito urbana e regional do pais, 

principalmente os acidentes de transito, a impunidade, a ineficiencia e a iniqOidade 

no usa dos recursos publicos, precisam ser combatidos com vigor, para que o pais 

possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida para seus habitantes e melhorar o 

desempenho da sua economia. 0 novo C6digo de Transito Brasileiro constitui uma 

ferramenta essencial para atingir estes objetivos. 

Vive-se num Estado Democratico de Direito, em que as garantias e deveres 

dos cidadaos devem ser preservados e acima de tudo respeitados, pelos 6rgaos 

estatais, visando garantir uma situa<;ao de bern comum. Este Estado Democratico de 

Direito tern como pressuposto basico o acatamento do ordenamento juridico, 

ordenamento este que tern na Constitui<;ao Federal a sua instancia suprema. A 

propria Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, afirma em seu artigo 1° que o Brasil constitui-se em um Estado 

Democratico de Direito. 

Diz o texto constitucional: 

"Art. 1 o - A Republica Federativa do Brasil, form ada pel a uniao indissoluvel 

dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico 

de Direito, ( ... )". 

Dentro deste conceito de Estado Democratico de Direito, esta contida a 

preocupa<;ao com a manuten<;ao de um estado de normalidade social e juridica. 

A Policia Militar, for<;a publica do Estado, tern como missao legal a 

preserva<;ao da ordem publica, ou seja, assegurar a boa ordem, isto e, proporcionar 

a popula<;ao a tranqOilidade publica, a seguran<;a publicae a salubridade publica. 
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A Constitui<_;:ao Federal de 1988, no capitulo que trata da Seguran<_;:a Publica, 

atribui as polfcias a competencia de preservar a ordem publica. Diz o texto 

constitucional: 

Art. 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill- policia ferroviaria federal; 
IV- policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 

A Policia Militar possui assim, importante papel nas questoes de promo<_;:ao e 

garantia do bem comum e respeito a cidadania. 

No Estado do Parana, a Polfcia Militar, com base no C6digo de Transito 

Brasileiro e em sua legisla<_;:ao interna, possui atribui<_;:oes relacionadas ao 

policiamento de transito urbana. 

0 CTB em seu artigo 23 estabelece a competencia das policias militares: 

Art. 23. Compete as Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 
Ill - executar a fiscalizagao de transito, quando e conforme convenio firmado, como agente 
do 6rgao ou entidade executivos de transito ou executivos rodoviarios, concomitantemente 
com os demais agentes credenciados; 

A Lei n° 6.774 Lei de Organiza<_;:ao Basica (LOB), diz: 

Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da diversidade de 
processos a serem empregados para o cumprimento dessa missao e em razao de 
caracteristicas fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da Policia Militar sao dos 
seguintes tipos: IV - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA DE 
TRANSITO (BP Tran - Cia P Tran - Pel P Tran - Gp P Tran): encarregado do policiamento 
especializado de transito em areas urbanas, com vista ao cumprimento das regras e 
normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Transito ou 6rgao municipal 
congenere e de acordo com o C6digo Nacional de Transito. 

Oeste modo, este trabalho monografico tem como objetivo analisar a 

possibilidade de a Polfcia Militar atuar frente a mais um programa de cidadania 

direcionado a Educa<_;:ao para o Transito, nas escolas do ensino fundamental, 

especificamente, no municipio de Sao Jose dos Pinhais, usando a estrutura da 

Corpora<_;:ao que ja desenvolve um bela trabalho nestes estabelecimentos de ensino 

voltado ao combate as drogas, atraves do PROERD. 
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Sendo assim, serao apresentadas fundamentagoes e conceitos relatives a 

educagao, transite e cidadania, bem como a relagao entre esses conceitos. Os 

resultados obtidos na pesquisa serao demonstrados atraves de graficos, permitindo 

assim atingir o objetivo do estudo que e verificar a possibilidade de se usar a 

estrutura do PROERD, para a implantagao de um programa direcionado a educagao 

para o transite nas escolas do ensino fundamental, no municipio de Sao Jose dos 

Pinhais PR. 

2 EDUCACAO 

A educagao deve privilegiar o ser humane como um todo, capacitando-o 

para que tenha consciencia da sua identidade, bem como do meio em que vive, no 

que se refere ao mundo de maneira geral. Paulo Freire cementa nao ser possfvel 

refletir sabre o que e educagao, sem refletir sabre o proprio indivfduo. 

0 homem pode refletir sabre si mesmo e colocar-se num determinado momenta, numa 
certa realidade: e um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto
reflexao, pode descobrir-se como um ser inacabado, que esta em constante busca. Eis que 
e a raiz da educa9ao. (FREIRE, 1983, p. 27). 

Observando a conceituagao apresentada por outras autoras, temos que, "a 

aprendizagem humana e um processo continuo de transformagao e que o educador 

colabora para o desenvolvimento dos seres humanos que vivem num mundo de 

mudangas intensas e rapidas." (FAGALI; VALE, 1993. p. 7). Entende-se, portanto, 

que a educagao nao e um processo que se da, ela ocorre na relagao com outras 

pessoas e com o mundo, nas palavras de Paulo Freire, " o homem esta no mundo e 

com o mundo", portanto, o ser humane recria, transforma, e por ser capaz disto, e 

bom lembrar que as vezes, nesses empreendimentos, destroi e desequilibra o seu 

meio e a si proprio, sendo que, ao buscar solugoes tende a negar sua 

responsabilidade, por nao aprofundar-se criticamente na causa dos fatos, resultando 

na nao percepgao de que as solugoes estao dentro de si mesmo deslocando os 

fracassos para explicagoes magicas e fatalistas. 

De outra forma, "Educagao e um processo que tem como objetivo levar o 

homem a atingir um estado de maturidade que o capacite a encontrar-se com a 
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realidade de maneira consciente e nela agir eficientemente como cidadao 

participante e responsavei."(RODRIGUES, 1998, p. 21) 

Entendendo que educagao e urn compromisso com a realidade, somente por 

este caminho pode-se oportunizar a critica, para que com o aprendizado as pessoas 

possam indagar, investigar, avaliar, testar e analisar, procurando operacionalizar o 

velho eo novo na medida que sao validos. 

"Quanto mais for levado a refletir sobre suas situcionalidade, sobre seu enraizamento 
espa9o-temporal, mais emergira dela conscientemente carregado de compromisso com a 
realidade, da qual, porque e sujeito, nao deve ser simples expectador, mas deve intervir 
cada vez mais". (FREIRE, Paulo, 1983. Educa9ao e Mudan9a. p. 61 ). 

Esta afirmagao permite o entendimento de que o homem deve relacionar-se 

dinamicamente no seu meio, durante seu processo de aprendizagem, o qual ocorre 

durante toda a sua vida. E, nestas conceituagoes, experiencias e mudangas, o 

homem nao pode esquecer-se que precisa humanizar-se. 

2.1 EDUCA<;AO PSICOMOTORA 

A educagao motora tern por objetivo capacitar a crianga para a consciencia 

do proprio corpo, da individualidade, da aceitagao propria, bern como, a consciencia 

do mundo externo. 

Os exercicios sensorios-motores orientam a crianga no conhecimento do seu 

esquema corporal e espacial, fundamental para representagoes mentais. Na medida 

que discriminam sensorialmente e identificam diversas propriedades, aprendem a 

conceituar o real, daf a validade de uma instrumentalizagao qualitativa para que 

descobertas infantis sejam eficientes. 

A educagao psicomotora, deve focalizar o mundo que circunda a crianga, 

acompanhando os estagios do desenvolvimento, de modo a estimular os potenciais 

humanos e principalmente, situando a crianga como principal agente da aquisigao do 

seu proprio conhecimento. 
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2.2 EDUCA<;AO E TRANSITO 

Educagao segundo uma visao psicanalitica, pode ser concebida como 

discurso social, e melhor ainda, como uma "transmissao de marcas de desejo, o que 

a faz ampliar-se para todo ato de urn adulto dirigido a uma crianga com o sentido de 

filiar o aprendiz a uma tradigao existencial" (RODRIGUES, 1998, p. 22). 

Analisando esses conceitos de origens diferentes, e posslvel compara-los 

num ponto comum que mostra a educagao como urn velculo social. E a porta de 

entrada para o convlvio em sociedade, independents do credo, da cor, da posigao 

social, da vigencia cultural, e do sentido conceitual da palavra. A educagao, num 

sentido amplo, cumpre uma fungao de socializagao, desde que a configuragao social 

da especie se transforme em urn fator decisivo da humanidade e em especial da 

humanizagao do homem. 

A especie humana constitulda biologicamente como tal, elabora 

instrumentos, artefatos, costumes, normas, c6digos de comunicagao e convivencia 

como mecanismos imprescindlveis para a sobrevivencia dos grupos e da especie. 

Paralelamente, e posto que as aquisigoes adaptativas da especie as peculiaridades 

do meio nao se fixam biologicamente nem se transmitem atraves da heranga 

genetica, os grupos poem em andamento mecanismos e sistemas externos de 

transmissao para garantir a sobrevivencia nas novas geragoes de suas conquistas 

hist6ricas. Este processo de aquisigao por parte das novas geragoes das conquistas 

sociais costuma denominar-se genericamente como processo de educagao. 

Nos grupos humanos reduzidos e nas sociedades primitivas, a 

aprendizagem dos produtos sociais, assim como a educagao dos novas membros da 

comunidade aconteceram como socializagao direta, da geragao jovem, mediante a 

participagao cotidiana das criangas nas atividades da vida adulta. No entanto, a 

aceleragao do desenvolvimento hist6rico das comunidades humanas, bern como a 

complexizagao das estruturas e a diversificagao de fungoes e tarefas da vida nas 

sociedades, cada dia mais povoadas e complexas, torna ineficazes e insuficientes 

os processos de socializagao direta das novas geragoes nas celulas primarias de 

convivencia: a familia, o grupo de iguais, os centros ou grupos de trabalho e 

produgao. 



12 

Para suprir tais deficiencias, surgem desde o infcio e ao Iongo da hist6ria 

diferentes formas de especializa<;ao no processo de educa<;ao ou socializa<;ao 

secundaria (tutor, preceptor, academia, escola, religiao ... ), que conduziram aos 

sistemas de escolariza<;ao obrigat6ria para todas as camadas da popula<;ao nas 

sociedades industriais contemporaneas. Nestas sociedades, a prepara<;ao das 

novas gera<;oes para sua participa<;ao no mundo do trabalho e na vida publica 

requer a interven<;ao de instancias especfficas como a escola, cuja peculiar fun<;ao e 

atender e canalizar o processo de socializa<;ao. 

A fun<;ao da escola, concebida como institui<;ao especificamente configurada 

para desenvolver o processo de socializa<;ao das novas gera<;oes aparece 

puramente conservadora: garantir a reprodu<;ao social e cultural como requisite para 

a sobrevivencia da sociedade. 

Por outro lado, a escola nao e a unica instancia social que cumpre com esta 

fun<;ao reprodutora; a familia, os grupos sociais, os meios de comunica<;ao sao 

instancias primarias de convivencia e intercambios que exercem de modo direto a 

influencia reprodutora da comunidade social. No entanto, a escola, ainda que 

cumpra esta fun<;ao de forma delegada, especializa-se precisamente no exercfcio 

exclusive e cada vez mais complexo e sutil de tal fun<;ao. A escola, por seus 

conteudos, por suas formas e por seus sistemas de organiza<;ao, introduz nos 

alunos (as), paulatina, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, as 

concep<;oes, as disposi<;oes e os modos de conduta que a sociedade adulta requer. 

Dessa forma, contribui decisivamente para a interioriza<;ao das ideias, dos valores e 

das normas da comunidade, de maneira que mediante este processo prolongado a 

sociedade industrial possa substituir os mecanismos de controle externo da conduta 

por disposi<;oes mais ou menos aceitas de autocontrole. 

De qualquer forma, o processo de socializa<;ao das novas gera<;oes nem e 

tao simples, nem pode ser caracterizado de modo linear ou mecanico, nem na 

sociedade, nem na escola. A tendencia conservadora 16gica, presente em 

comunidade social, para reproduzir os comportamentos, os valores, as ideias, as 

institui<;oes, os artefatos e as rela<;oes que sao uteis para a propria existencia do 

grupo humane, choca-se inevitavelmente com a tendencia, tambem 16gica, que 

busca modificar os caracteres desta forma<;ao que se mostram especialmente 

desfavoraveis para alguns dos indivfduos ou grupos que compoem o complexo e 

conflitante tecido social. 0 delicado equilfbrio da convivencia nas sociedades que 
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conhecemos ao Iongo da hist6ria requer tanto a conserva<_;:ao quanto a mudan<_;:a, e o 

mesmo ocorre com o fragil equilibria da estrutura social da escola como grupo 

humano complexo, bern como com as rela<_;:oes entre esta e as demais instancias 

primarias da sociedade. 

Dentro deste complexo e dialetico processo de socializa<_;:ao, e necessaria 

aprofundar a analise para compreender quais sao os objetivos explfcitos ou latentes 

do processo de socializa<_;:ao e mediante que mecanismos e procedimentos ocorrem. 

Na forma<_;:ao do cidadao(a) para sua interven<_;:ao na vida publica, e fun<_;:ao da escola 

prepara-los para que se incorporem a vida adulta publica, de modo que se possa 

manter a dinamica e o equilibria nas institui<,;:6es, bern como as normas de 

convivencia que compoem o tecido social da comunidade humana. 

0 mundo da economia parece requerer, tanto na forma<_;:ao de ideias quanto 

desenvolvimento de disposi<_;:oes e condutas, exigencias diferentes as que demanda 

a esfera polftica numa sociedade formalmente democratica, na qual todos os 

individuos, por direito, sao iguais perante a lei e as institui<_;:oes. 

Neste sentido de socializa<_;:ao, a escola transmite e consolida, algumas 

vezes de forma explfcita e em outras implicitamente, uma ideologia cujos valores 

sao o individualismo, a competitividade e a falta de solidariedade, a igualdade formal 

de oportunidades e a desigualdade natural de resultados em fun<_;:ao de capacidades 

e esfor<_;:os individuais. Assume-se a ideia de que a escola e igual para todos e de 

que, portanto, cada urn chega a onde suas capacidades e seu trabalho pessoal lhes 

permitem. lmpoe-se a ideologia aparentemente contradit6ria do individualismo e do 

conformismo social. 

Aceitam-se as caracteristicas de uma sociedade desigual e discriminat6ria, 

pois aparecem como resultado natural e inevitavel das diferen<_;:as individuais 

evidenciadas em capacidades e esfor<_;:os. A enfase no individualismo, na promo<_;:ao 

da autonomia individual, no respeito a liberdade de cada urn conseguir, mediante a 

concorrencia com os demais, o maximo de suas possibilidades, justifica as 

desigualdades de resultados, de aquisi<,;:6es e, portanto, a divisao de trabalho e a 

configura<_;:ao hierarquica das rela<_;:oes sociais. 0 carater aberto da estrutura social 

para mobilidade individual oculta a determina<_;:ao social do desenvolvimento do 

sujeito como conseqOencia das profundas diferen<_;:as de origem que se intrometam 

nas formas de conhecer, sentir, esperar e atuar dos individuos. Este processo vai 

minando progressivamente as possibilidades dos mais desfavorecidos social e 
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economicamente, em particular num meio que estimula a competitividade, em 

detrimento da solidariedade, desde os primeiros momentos da aprendizagem formal 

ou informal do individuo. 

Assim, o homem, dotado de cognigao, consegue mapear razoavelmente o 

caminho para se atingir um objetivo e preve pelo menos boa parte das necessidades 

que pode sentir no futuro. Antecipa-se aos fatos e engaja-se em inumeras atividades 

que permitirao satisfazer as necessidades e satisfazer alguns, ou todos os desejos, 

presentes ou futuros. Esses objetivos adquirem muitas das caracteristicas 

percebidas; sao atraentes e procurados, e obtem-se satisfagao ao atingi-los, entre 

os objetivos considerados importantes na sociedade contemporanea pode-se citar o 

trabalho, o estudo, a compra, o lazer, etc. 

0 individuo consciente de si, necessariamente, tem consciencia de sua 

pertinencia a uma classe social; enquanto individuo, esta consciencia se processa 

transformando tanto as suas agoes a ele mesmo; porem, para uma atuagao 

enquanto classe, ele necessariamente deve estar inserido em um grupo que age 

enquanto tal, por exemplos condutores de veiculos que tambem sao formadores de 

uma classe e agem conforme o posicionamento da mesma. 

A compreensao da natureza social da experiencia individual insere-se no 

pressuposto mais abrangente que e a relagao reciproca entre o individuo e a 

sociedade, entre sujeito e objeto. A hist6ria e, entao, produto da atividade humana; 

entretanto, a atividade humana se desenvolve sob bases reais anteriores (conflitos, 

contradigoes, lutas) que fornecem a diregao para as mudangas que vao se 

processando. Sobre as bases dessa realidade material, intervem a atividade 

humana, buscando supera-las, ou seja, precisamente o movimento que eleva o 

homem de sua condigao de produto das circunstancias anteriormente determinadas 

a condigao de consciencia. A sociedade, portanto, contem em si mesma elementos 

de mudanga por causa do movimento permanente de superagao das contradigoes, 

mas e o homem que intervem nessa mudanga para superagao das contradigoes no 

sentido da sua humanizagao. 

Entender como o homem se insere no processo hist6rico, como e 

determinado por ele e como pode ser agente de transformagao, pode nos levar a 
democratizagao do transito. Transito pressupoe igualdade, dai a importancia de 

termos clareza da nossa identidade social, e da nossa concepgao de mundo e de 
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como as instituic;oes podem contribuir para reproduzir as relac;oes sociais ou supera

las. 

Acredita-se que a educac;ao faz parte de um contexto unico na formac;ao do 

indivfduo. Manter o padrao tradicional de pensamento torna-se necessaria como 

referenda para padroes de comportamento e atitudes vivenciadas. Entretanto com 

as mudanc;as no estabelecimento destes comportamentos, com a evoluc;ao do 

pensamento, a influencia da tecnologia e economia do pals, percebemos que a 

educac;ao passa por transformac;oes atraves de um modelo evolutivo, seguido de um 

processo analftico e de ponderac;oes. 

Reconstruir nao significa ignorar o passado que, na cultura e em cada 

homem, continua presente e ativo, vivo e operante, mas impoe que nele penetrem e 

atuem novas formas que o transformem e o introduzam na novidade de outro 

momenta hist6rico e outros lugares sociais. E voce estar aberto para receber 

informac;oes, embora nao possa ter o conhecimento de todas no mesmo nfvel, 

abrindo espac;o para as especialidades. Que possa tirar proveito de toda informac;ao 

que recebeu ao Iongo de sua hist6ria, nao esquecendo o princfpio do seu processo 

de conhecimento. No caso das normas regidas pelo novo C6digo de Transito, a 

grande maioria das pessoas que de certa forma atuam com transito ou sao 

participantes diretos dele, no momenta de aplicarem os conhecimentos adquiridos 

nao conseguem e acabam fazendo diferente, arriscando cometer uma infrac;ao. 

lnfrac;ao essa que caracteriza um pensamento petrificado, ou seja, mesmo diante da 

penalizac;ao, o comportamento nao muda pela "imposic;ao" da lei da vantagem que 

esta inserida culturalmente no pensamento e ac;ao. 

0 processo de reeducac;ao e valido, a partir de novos paradigmas, atraves 

de uma releitura da educac;ao passando pela transformac;ao atraves de um processo 

de comunicac;ao autentica e aberta, valorizando a participac;ao, interac;ao e vivencia. 

E um preparar para a educac;ao solidaria que vern surgindo com estas novas visoes 

de mundo. E um compromisso restaurar e aplicar os valores, princfpios, que movem 

o comportamento diante de qualquer ocasiao atraves de educac;ao. Valores 

implfcitos na educac;ao tornam-se instrumentos para medir se as ac;oes caminham 

de forma correta e com autonomia. 

0 comportamento no Transito e resultante da mobilizac;ao destes valores 

que constituem os indivfduos. Comportamentos adquiridos a partir de uma educac;ao 

formal que passa por transformac;ao, mas nao perde o seu princfpio. Diante de 
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algumas estatfsticas e possfvel observar a dificuldade para atingir Indices 

satisfat6rios e resultados concretes apenas com a mobilizagao realizada atraves da 

educagao de transite executada de forma descontfnua, tornando-se fragil e 

ineficiente por nao estar centrada na aprendizagem enquanto processo vivencial, 

permanente. 

Assim como a educagao, s6 generalidades nao sao suficientes na questao 

do transite; para termos visao do que se pretende, temos que saber: o que, como, 

por que e para que estabelecer formas de conhecimento. Cada um tern que saber, 

alem de suas capacidades para que se possa alcangar uma possfvel condigao para 

a autonomia. E o que e Transite, senao isto? Uma convivencia social baseada na 

troca, na cooperagao, solidariedade, comunicagao, harmonia, respeito e literalmente 

educagao. 

3 TRANSITO 

3.1 CONCEITO 

Segundo Rozestraten transite e o conjunto de deslocamento de pessoas e 

vefculos nas vias publicas, dentro de um sistema convencional de normas que tern 

por fim assegurar a integridade de seus participantes. (ROZESTRA TEM, 1994. p. 4 ). 

Para Julieta ARAUJO (1977), Transite e trafego sao definidos como sendo: 

A agao de passagem de pedestres, animais e vefculos de qualquer natureza 

por vias terrestres, aquaticas e aereas, abertas a circulagao publica. Essa agao de 

passagem e usada especialmente para definir a circulagao rodoviaria, urbana e ou 

rural. Assim, portanto, fica evidenciado dentro da engenharia de transite no Brasil, 

que todas as atividades decorrentes da circulagao de pedestres, animais e vefculos 

de qualquer natureza, sejam denominados de transite ou trafego, por uma questao 

de habito e de preferencia se usa mais transite. (ARAUJO (1977, p. 20). 

Com a finalidade de circulagao e transporte, o transite e organizado 

sistematicamente, cujos elementos que o integram sao: o homem, a via, eo vefculo, 

sendo que, com a agao humana esse sistema torna-se dinamico, daf a importancia 

das normas serem convencionalmente estabelecidas. 
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0 Homem: executa fungoes diferenciadas ao ser usuario do transito ou 

profissional do transito. Quando usuario, seu objetivo e 0 deslocamento ou 0 

transporte, podendo executa-lo como pedestre, conduzindo veiculo ou sendo 

passageiro. Do lexico temos que pedestre e aquele, que anda ou se acha a pe, 

passageiro, pessoa que viaja num veiculo, por condutor a convengao de Viena traz; 

condutor entende-se toda pessoa que conduza urn veiculo automotor ou de outro 

tipo (incluindo os ciclos), ou que guia em uma via, cabegas de gado isoladas, 

rebanho, bando, ou manada; ou animais de tiro, carga ou sela. (WITTER, 1989. p. 

14). 

Profissional do transito, haja vista, termos profissionais de varias areas, 

atuando direta ou indiretamente no transito, sao eles; legisladores, juizes, policiais, 

educadores, medicos, engenheiros, psic61ogos, etc. 

A Via :e o Iugar por onde configuram-se os deslocamentos e os transportes, 

tanto em areas urbanas como rurais. Nela, o espago para circulagao de pedestres e 

condutores, deve estar devidamente delimitado e sinalizado. Ou seja, aos pedestres 

as calgadas, acostamentos, passarelas, faixas de seguranga; aos condutores, 

usualmente a parte da via destinadas a eles, chama-se pista de rolamento e as 

ciclovias. 

0 Veiculo: 0 C6digo de Transito Brasileiro, em seu artigo 96, classifica os 

veiculos em: 

I - quanta a trac;aa: 
a) autamatar; 
b) eletrica; 
c) de propulsaa humana; 
d) de trac;aa animal; 
e) rebaque au semi-rebaque; 
II - quanta a especie: 
a) de passageiros: 
1 - bicicleta; 
2 - ciclamatar; 
3 - mataneta; 
4- matacicleta; 
5 - tricicla; 
6- quadricicla; 
7 - autam6vel; 
8 - micraonibus; 
9- onibus; 
10- bande; 
11 - rebaque au semi-rebaque; 
12 - charrete; 
b) de carga: 



1 - motoneta; 
2 - motocicleta; 
3 - triciclo; 
4 - quadriciclo; 
5 - caminhonete; 
6 - caminhao; 
7- reboque ou semi-reboque; 
8- carroc;a; 
9 - carro-de-mao; 
c) misto: 
1 - camioneta; 
2 - utilitario; 
3- outros; 
d) de competic;ao; 
e) de trac;ao: 
1 - caminhao-trator; 
2 - trator de rodas; 
3 - trator de esteiras; 
4- trator misto; 
f) especial; 
g) de colec;ao; 
Ill -quanta a categoria: 
a) oficial; 
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b) de representac;ao diplomatica, de repartic_;:6es consulares de carreira ou organismos 
internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro; 

c) particular; 
d) de aluguel; 
e) de aprendizagem. 

Atualmente, nas cidades brasileiras e crescente o numero de vefculos de 

carga, puxados pelo proprio condutor a pe, que sao utilizados para o transporte de 

papel e demais materiais reciclaveis industrialmente, popularmente sao 

denominados "catadores de papel". 

Finalizando, deve-se distinguir transito rodoviario de transito urbano. Transito 

rodoviario e aquele que se verifica nas zonas rurais. Transito urbano e aquele que 

se verifica nas ruas da cidade, e por sua vez, Rodovia e a estrada pavimentada com 

acostamento, pavimento e sinalizada. 

3.2 TRANSITO E CIDADANIA 

Gada cidadao possui sua individualidade, o que o difere de outras pessoas. 

Esta individualidade e conseqOemcia das caracterfsticas inatas, herdadas e das 

adquiridas, a partir do seu relacionamento e das experiencias vivenciadas no meio 

onde esta inserido. 
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Todo ser humane, em seu processo de desenvolvimento, necessita adaptar

se e estruturar-se constantemente de acordo com as suas necessidades e 

aspirac;oes. 0 homem e urn ser social, e precisa interar-se com outras pessoas 

sendo impossfvel isolar-se da sociedade. Essa interac;ao e necessaria e se define 

atraves da cultura. 

0 indivfduo como membra de uma sociedade, tern urn comportamento 

modelado em func;ao de suas potencialidades, das normas e padroes de sua cultura. 

Participa, desde o nascimento, de urn sistema social, sendo herdado de uma 

tradic;ao cultural mantida pelos seus antepassados e transmitida de gerac;ao a 

gerac;ao. 

Todo ser humano pertence a grupos sociais, tais como: a familia, o lazer, a 

escola, a polftica, a religiao, o trabalho, onde e a nossa individualidade que nos 

impulsiona para pertencer, escolher grupos com os quais temos mais afinidades. 

Viver em comunidades e pertencer a unidades em comum. Sao varios fatores que 

influenciam estas escolhas. Este conjunto chama-se sociedade, na qual se 

desempenham varios papeis sociais ao Iongo de nossa vida. Diferente do grupo, 

com a sociedade tem-se urn relacionamento impessoal. 

As sociedades sao formadas par seres humanos que adotam uma maneira 

de viver normativa, ou seja, tornando-se portadores de cultura, em geral adaptadas 

ao seu cotidiano. 

A partir desta cultura, fica incutida ao ser humano o direito de cidadao em 

fazer a Carteira Nacional de Habilitac;ao a partir do preenchimento de requisitos 

basicos como a maior idade, mas nao e assim que deve ser analisada. 0 processo 

de habilitac;ao depende principalmente de sua capacidade intelectual, de suas 

condic;oes ffsicas e psicol6gicas. 

A verdadeira cidadania consiste no conhecimento e pratica dos nossos 

direitos e deveres. E no cotidiano do transite que isso fica mais evidente, pais e no 

dever de conhecer e obedecer a legislac;ao de transito que exercemos nosso direito 

de urn transito mais humane e seguro. 

0 equilibria pessoal, sua personalidade e o seu relacionamento interpessoal 

sao pontos determinantes de urn cidadao. Ser consciente no seu papel social, do 

seu compromisso como componente do transito e fundamental para ser cidadao. 

Cidadao nao e ser apenas urn, e ser urn entre outros, urn grupo preocupado 

em respeitar deveres e saber conquistar direitos. 
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Tem-se na sociedade diferentes pessoas que conquistam legalmente seu 

direito de conduzir urn vefculo pelas ruas de uma cidade. Vale salientar que nem 

sempre capacitados para desempenhar tal responsabilidade. 

Sabe-se que todo condutor deve ser prudente e necessita conviver 

pacificamente, respeitando os direitos e deveres alheios para que haja harmonia 

neste relacionamento. 

Exercer cidadania no transito e uma questao de postura pessoal, de 

princfpios educacionais e morais. E procurar urn equilfbrio, mesmo em coletividade. 

E aprender a controlar-se, nao se envolver em neuroses no transito e saber 

trocar papeis, ou seja, ter consciemcia que e condutor, pedestre, e principalmente urn 

colaborador preocupado com a educagao e seguranga da sociedade. 

Tais qualidades de convivencia harmoniosa, no transito, sao diffceis de se 

conquistar em curto prazo em pessoas com a personalidade formada, por esta razao 

se faz necessaria investir com educagao aos futuros cidadaos, que gradativamente 

sao inseridos neste contexto, pois com esta poder-se-a preparar e formar uma 

cultura sadia visando melhorar as condigoes de relagao no transito. 

3.3 VER E SER VISTO 

Todo usuario do transito seja ele pedestre, motorista, ciclista, motociclista, 

catador de papel, etc., deve conhecer as regras de ver e ser visto, isto contribui para 

que muitos acidentes sejam evitados. 

Dado o assunto central deste trabalho, enfocaremos os aspectos que 

alertam os pedestres, ciclistas e catadores de papel, este ultimo, em razao de muitas 

criangas circularem em vias movimentadas, conduzindo esses vefculos. 

Basicamente, a regra orienta para que a pessoa veja, e tenha a certeza que 

esta sendo vista, para isso e importante evitar os pontos cegos de visao, pontos 

m6veis ou fixos que impedem a visao dos condutores e demais usuarios do transito. 

Podem ser: curvas, morros, vegetagao, mato, arvores, vefculos estacionados ou em 

movimento, colunas entre os vidros dos carros, bancas de jornais, safdas de 

garagens, ou qualquer outra obstrugao ao Iongo da via. 

0 pedestre deve olhar para todos os lados antes de iniciar urn travessia, 

nunca sair repentinamente por traz de carros estacionados, ou seja atravessar uma 
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rua por tras ou pela frente de urn onibus. Antes de portoes e garagens, estar atento 

para vefculos que entram ou saem. E muito arriscado circular entre vefculos em 

movimento, quando atravessando uma rua, algum condutor pode nao ve-lo. Assim 

sendo, o Iugar mais seguro para o pedestre fazer uma travessia e em esquinas ou 

cruzamentos. 

Os ciclistas e catadores de papel devem seguir os mesmos procedimentos 

citados acima, e quando forem efetuar conversoes a direita ou a esquerda, ou 

qualquer outra manobra, olhar para frente, atras e aos lados, sinalizar com os 

bragos, e somente ap6s ter certeza da seguranga, seguir. Manobras arriscadas e 

bruscas, somadas aos pontos cegos de visao, dificultam o ver e ser visto, 

aumentando os riscos de acidentes. 

Sob qualquer aspecto ou circunstancia, a atengao e a prudencia, contribuem 

para a seguranga. Cabe observar tambem que durante a chuva, a noite, o uso de 

roupas claras e refletidas, dispositivos luminosos e refletidos nos vefculos, 

contribuem para o ver e ser visto. Saber que sob neblina ou cerragao, a agao do "ver 

e ser visto" esta a tal ponto comprometida que fica quase impossfvel ter a certeza da 

propria seguranga. 

3.4 PERIGO DAS BRINCADEIRAS NAS VIAS PUBLICAS 

E importante que as criangas aprendam a diferenciar os locais seguros, dos 

nao seguros para brincarem. 0 professor, ao trabalhar atividades que permitam a 

elas o reconhecimento de que os perigos do transito, sao provocados por 

comportamento inadequados, contribuira para a conscientizagao de que a via 

publica nao e Iugar para brincar, pois, ao brincarem, as criangas ficam entretidas no 

que estao fazendo, nao prestando a atengao a volta, daf, na mesma proporgao, ou 

podem ser vftimas de acidentes, ou provoca-los. 

Brincar e saudavel e importante, mas somente, em locais e situagoes 

seguros e apropriados. Entretanto, explicagoes demoradas, conselhos, 

recomendagoes, quando nao esquecidos, sao deixados de lado, tal o fascfnio que a 

brincadeira exerce. Entao, atraves de jogos que simulem situagoes de perigo, e 

posterior analise do que de fato ocorreria, se estivessem no transito, sao medidas 
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pedag6gicas que auxiliam na conscientizagao, contribuem tambem para que 

gradativamente, as criangas aprendam a examinar antecipadamente as 

conseqOencias dos comportamentos arriscados. 

Essas atividades ludicas, somadas as experiencias diarias no trajeto casa -

escola, por exemplo, podem orienta-las a locomoverem-se corretamente, evitando 

situagoes que representem perigo. 

A conotagao transito e perigosa, transmite uma ideia fatalista, e por sua vez 

errada, por estar distorcida da realidade. E importante que sejamos crfticos, mas 

tambem honestos, na verdade, o transito nao e perigoso, n6s e que assim o 

produzimos com nossos comportamentos errados e inconseqOentes. A medida que 

as pessoas agirem corretamente, com responsabilidade e prudencia, o fndice de 

acidentes tende a diminuir. 

Se transmitirmos mensagens inadequadas para as criangas, em nada 

estaremos contribuindo para que elas aprendam a participar construtivamente na 

transformagao do transito. 

4 A EDUCACAO PARA 0 TRANSITO 

4.1 HISTORICO 

A atualidade tem sido marcada por grandes e rapidas transformagoes nas 

areas cientfficas tecnol6gicas em meio a tantas novas informagoes. Ve-se o homem 

obrigado a acompanhar uma modernidade que, muitas vezes, desconhece e, para 

acompanha-la, acaba por perder determinados valores imprescindfveis a sua 

qualidade de vida. Esta perda e plenamente visfvel nas cenas do cotidiano das 

cidades que, na sua grande maioria, sao regidas pela miseria, pela fome, pela 

violencia e por tantos outros fatores que desafiam o homem na busca incessante de 

solugoes, poucas vezes, encontradas. Como conseqOencia deste quadro, o ser 

humano tem-se mostrado agressivo e impaciente, despreparado para conviver com 

os avangos modernos e, ainda mais despreparado para conviver socialmente. Neste 

contexto, torna-se imprescindfvel uma retomada de consciencia por parte de toda a 
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sociedade, a fim de que valores fundamentais do comportamento humano como o 

respeito, a honestidade e a dignidade, possam ser resgatados. 

Os anos 40 marcam uma decada de profundas transforma<;oes do processo 

hist6rico brasileiro, destacando-se o fim do domlnio politico das oligarquias agrarias, 

o nacionalismo economico e o populismo do Estado de Vargas. Alem disso, "a partir 

da industrializa<;ao, a polftica liberal do governo Dutra facilita a entrada do capital 

estrangeiro no pals". (RODRIGUES, 1998, p.17) 

Nesta conjuntura hist6rica, e criado um anteprojeto de Educa<;ao de Transito 

para as escolas. A proposta apresentada no "I Congresso de Transito da Cidade de 

Sao Paulo", em junho de 1949, tinha como objetivo alterar o C6digo Nacional de 

Transito, em vigor desde 1941, trazendo a ideia da organiza<;ao e execu<;ao de um 

programa sistematico para a educa<;ao do pedestre e do operador do velculo. 

(RODRIGUES, 1998, p.17) 

0 C6digo Nacional de Transito, de 1966, revela as exigencias de uma 

estrutura s6ciopolftica e economica dos anos 60, trazendo seus reflexos ate os dias 

atuais. Com esse c6digo em vigor, institui-se educa<;ao para o transito, 

principalmente, no seu capitulo XIII- Das Disposi<;oes Gerais e Transit6rias: 

art.124 - A responsabilidade do Conselho Nacional de Transito em realizar campanhas 
educativas de transito. 0 Ministerio de Educagao e Cultura (MEC) e autorizado a promover 
e a divulgar nog6es de transito nas escolas basicas e medias do pais, segundo o programa 
estabelecido pelo Conselho Nacional de Transito. (BRASIL, CNT de 1966, Art. 124) 

A indica<;ao do General Artur da Costa e Silva, em 1967, pelo Supremo 

Comando Militar para a Presidencia da Republica, faz com que esse perlodo de 

governo se caracterizasse por alguns fatos importantes, tais como: a reabertura do 

Congresso Nacional para a promulga<;ao da nova Constitui<;ao Brasileira; a abertura 

da economia com a entrada de capital e de investimentos externos e, tambem, a 

censura plena e a repressao polftica. 

Apesar deste contexto, organiza-se no Estado do Parana um plano 

denominado "Pratica Educativa nas Escolas", com a finalidade de preparar 

professores que em contato direto com os alunos tratem de problemas referentes ao 

transito. Sao visitadas mais de cinquenta escolas, e aproximadamente, vinte e cinco 

mil alunos recebem no<;oes gerais de transito, sendo alertados sabre seus perigos. 

0 projeto contou com a participa<;ao da Secretaria de Estado da Educa<;ao e 



24 

Cultura, FUNDEPAR, Prefeitura Municipal de Curitiba, Departamento de Estradas e 

Rodagens DER-PR, entre outros. A experiencia paranaense e seguida por Sao 

Paulo, em 1970. (RODRIGUES, 1998, p.18) 

"Em 1972, sete mil pessoas morrem, cem mil ficam feridas e dezenove mil 

vefculos sao inutilizados em acidentes de transito." (ARAGAO, 1994, p. 55). 

No Governo Medici, chega ao apogeu o modelo politico e economico 

brasileiro, afirmado por um sistema de poder burocratico - autoritario, apoiado pela 

tecnocracia e pelo militarismo, cujos reflexos sao perfeitamente visfveis nos projetos 

de Educagao de Transito da epoca. As publicagoes relacionadas pelo Departamento 

Nacional de Transito (DENATRAN) nas decadas de 70 e de 80, trazem programas 

baseados em recursos audiovisuais, livros-textos ou manuais que destacam 

conceitos de transito e descrevem princfpios de comportamento moral: o 

reconhecimento e o respeito ao policial de transito. "Reforga-se, tambem, o ensino 

de regras de transito de maneira normalizada, sem conduzir a reflexao". 

(RODRIGUES, 1998, p.18) 

0 final do Governo Geisel caracteriza-se pela "crescente oposigao ao 

arbftrio, possibilitando que a redemocratizagao torne-se a palavra de ordem do final 

dos anos 70." No infcio do Governo Figueiredo os atos institucionais sao extintos, 

porem o Executivo ainda tem o poder de decretar o estado de emergencia, o estado 

de sftio, independentemente do Legislativo, alem de medidas de emergencia em 

areas localizadas. (RODRIGUES, 1998, p.18) 

Os anos 80 sao significativos na organizagao de diversos simp6sios 

nacionais de Educagao de Transito pelo Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagens (DNER) e, principalmente, pelo Departamento Nacional de Transito 

(DENATRAN). Em setembro de 1980, e proposto, no II Simp6sio Nacional de 

Transito, a implantagao de: "Educagao para o Transito" no ensino de 1 e e 2- Graus, 

tendo por meta atingir, inicialmente, as capitais e, posteriormente, as grandes 

cidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Sui fica responsavel pela 

execugao do projeto e pela impressao do material educativo e complementar. Este 

material, a ser distribufdo pelas Secretarias de Educagao tem por finalidade veicular, 

no ensino de primeiro e segundo graus, conteudos para a orientagao dos alunos 

como pedestres, passageiros, ciclistas e, ate, futuros motoristas. (RODRIGUES, 

1998, p.19) 
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A mudanga paulatina do regime e os sinais de abertura polftica revelam o 

esforgo dos departamentos de transite em envolver a sociedade civil com uma 

educagao voltada para os pedestres, os estudantes e a familia. Assim, em Sao 

Paulo, surgem "o Clube do Bem-Te-Vi, o Projeto Vida e a Cidade Mirim". 

(RODRIGUES, 1998, p.19) 

Em 1982, o Estado do Rio de Janeiro produz o "Caderno Pedag6gico", a fim 

de promover nas escolas o interesse pela questao do transite, a partir da trilogia: 

homem-velculo-via, sendo aquele material elaborado para a orientagao de alunos e 

de professores. (RODRIGUES, 1998, p.19) 

Em 1988, forma-se em Mato Grosso do Sui urn grupo de trabalho, a 

"Sociedade Educativa de Transite Amigo (SETA)", a fim de propiciar debates para 

combater os altos Indices de acidentes de transite no Estado. Para alertar a 

populagao, promovem-se curses de legislagao e educagao de transite, treinamentos 

de alunos, reciclagem de policiais e outros eventos sabre o tema. A partir de 1991, o 

SETA avanga na implantagao de programas complementares, como a Guarda-Mirim, 

Patrulha Escolar de Seguranga e campanhas educativas dirigidas a comunidade. 

(RODRIGUES, 1998, p.19) 

A gradativa liberagao da censura brasileira permite urn surto de criagao 

artlstica e literaria nos anos 90. As novas publicag5es trazem uma abordagem crltica 

e ampla da realidade nacional. A literatura do transite ganha outra linguagem. 0 

maior exemplo e a continuidade do Premia Volvo de Seguranga. Mato Grosso do 

Sui, em 1992, recebe o primeiro Iugar, na categoria Estado, com o slogan: "Transite 

e questao de consciencia". (RODRIGUES, 1998, p.19) 

Com a Nova Republica, outras iniciativas mobilizam o pals na busca de 

solug5es para a situagao do transite. 0 Governo de Minas Gerais, em parceria com 

as Secretarias da Seguranga Publica e da Educagao, desenvolve urn programa de 

Educagao de Transite para as quatro primeiras series do Ensino Fundamental. Ja o 

Governo do Distrito Federal, em 1995, langa urn projeto de atividades educativas de 

transite para os professores das redes oficial e particular do Ensino do 1° Grau. 

Diante do avango das pesquisas, do surgimento das "escolas de transite", 

dos novas estudos estatfsticos e programas de orientagao, o C6digo Nacional de 

Transite tomou-se arcaico e obsolete diante das exigencias da sociedade. Estes 

fatos exigiam a elaboragao de urn c6digo que acompanhasse as mudangas do 
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sistema de transite no pais o que se concretizou com a aprovagao do C6digo de 

Transite Brasileiro, (Lei no 9.503/97), ora em vigor. 

4.2 CRIAN<;A, TR.ANSITO E EDUCA<;Ao 

Pode-se definir o transite como "a utilizagao das vias por pessoas, veiculos e 

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou nao, para fins de circulagao, parada, 

estacionamento e operagao de carga ou descarga" (SOBRINHO, 1999, p. 23). 

AIE~m disso, ou seja, aiE~m da questao tecnica, o transite tambem e uma 

questao social e politica. Sendo assim, quando se pensa no transite, tem-se que 

levar em conta as caracteristicas da sociedade na qual ele se insere. 

Por estas caracteristicas, o transite traz a tona uma problematica s6cio

econ6mica e psicossocial. E, neste aspecto, o gerenciamento do transite tem sido 

um gerenciamento de conflitos, por isso o comportamento de cada um e importante 

ser pensado, para que permita ou assegure o direito a todos de utilizagao dos 

espagos deste transite. 

Ha que se considerar tambem que o transite comporta grupos diferentes de 

pessoas que transitam de um lado para o outro. Dentre estes grupos, o das criangas 

merece atengao especial - afinal com que visao e prepare sao inseridas no transite? 

As criangas sao um grupo de risco, vista pertencerem a um grupo de 

pessoas que estao mais vulneraveis e propensas a ocorrencias de acidentes. As 

criangas querem afirmar sua independencia, pois isto e natural do desenvolvimento. 

No entanto, pouquissimas criangas menores de 14 anos de idade podem lidar 

seguramente com o transite. 

Estas criangas que estao em nosso transite acabam sendo um risco pois: 

• as criangas nao reagem como um adulto; 

• nao enxergam e nao percebem como os adultos, quanta a maneira como 

um carro se aproxima; confundem o "ver" com o "ser vista"; tem um 

campo visual mais estreito; tem baixa estatura; confundem tamanho com 

distancia; 

• tem dificuldades para distinguir sons, principalmente se misturados; sao 

distraidas; s6 ouvem o que lhes interessa; 
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• nao compreendem a relac;ao entre causa e efeito; 

• nao avaliam distancia, tempo e velocidade. 

A crianc;a em desenvolvimento deve ser considerada como urn todo, em que 

fatores internos (hereditarios e de adaptac;ao biol6gica) e externos (relacionamento 

com pessoas e objetos, transmissao cultural, educac;ao) atuam simultaneamente. 

Sao varios os caminhos que conduzem a compreensao de como se da o 

desenvolvimento da inteligencia na crianc;a. 

0 primeiro enfatiza o meio, concebendo pais, que as transmissoes sociais se 

impoem, fornecendo padroes de comportamento que devem ser registrados 

passivamente ao Iongo do desenvolvimento. Todo conhecimento consiste em 

aquisic;oes que partem de fora, e, nesse caso, as exposic;oes verbais dirigidas pelo 

educador assumem preponderancia, o que leva a crianc;a a desempenhar apenas o 

papel de "memorizador-repetidor". 

0 segundo considera a inteligencia pre-formada, reduzindo ao mfnimo a 

influencia do meio. Se a inteligencia e inata e, portanto, sem possibilidade de ser 

modificada ao Iongo das interac;oes, isto significa que cabe a educac;ao deixar que 

tudo acontec;a, ou seja, que o conhecimento simplesmente aflore, pois nao se forma 

o que ja vern pronto, ao contrario, utiliza-se. 

Para o ultimo enfoque, pela posic;ao defendida pela teoria de PIAGET (1978, 

p.37), "o conhecimento e construfdo durante as interac;oes da crianc;a como mundo. 

As caracterfsticas biol6gicas constituem o primeiro fator importante ja que elas 

influem, mas sem fornecer uma estruturac;ao psicol6gica pronta desde o 

nascimento". 0 segundo aspecto e o relativo as transmissoes sociais. 0 terceiro 

fator diz respeito ao conhecimento que a crianc;a retira de suas experiencias com os 

objetos ffsicos e sociais. Se forem tornados isoladamente, esse tres fatores se 

tornarao insuficientes para explicar os progressos na evoluc;ao do conhecimento, 

pois deve haver uma coordenac;ao entre eles, a qual caracteriza a existencia de urn 

quarto fator - fator de equilibrac;ao. 0 fator de equilibrac;ao explica de que modo os 

demais intervem diferentemente, dependendo do perfodo do desenvolvimento da 

inteligencia, que e de "natureza construtivista". 

Piaget verificou que "a crianc;a constr6i o seu conhecimento durante as 

interac;oes com o mundo. As transmissoes sociais interferem no desenvolvimento da 
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inteligencia, mas as influencias nao sao recebidas passivamente e sim atraves de 

interagao". (PIAGET, 1978, p.38) 

Afinal qual a importancia em ressaltar o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem na crianga, quando estamos falando de transito? 

Ao aprender localizar-se no mundo social, a crianga se torna pessoa. 

Quando a crianga incorpora as universalidades simb61icas dos papeis menos 

fundamentais de seu ambiente familiar e, mais tarde, as normas de agao de grupos 

mais amplos, a identidade aplicada a seu organismo adquirida atraves das 

interagoes sociais, e substitufda por uma identidade constitufda por papeis e 

mediatizada simbolicamente. 0 simbolismo destes papeis que sao acrescentados no 

desenvolvimento da crianga atraves do conhecimento, que PIAGET destaca como 

construfdo durante as interagoes da crianga com o mundo, e que ressalta a 

Educagao como fonte de prosperidade. Ou seja, e a educagao que possibilita a 

formagao de futuros cidadaos. Na relagao direta como transito, a educagao estuda o 

passado, transforma 0 presente e e indispensavel a formagao de um futuro melhor. 

E o melhor investimento para alcangarmos este futuro esta nas criangas que serao 

os condutores de amanha. 

Para que as criangas alcancem e representem esta perspectiva de um 

amanha melhor para a vida em sociedade e conseqOentemente um transito mais 

seguro e educado, e necessaria efetivar agoes preventivas consistentes e contrnuas. 

Pode-se comegar a pensar nestas relagoes sociais que as criangas se 

utilizam para o seu desenvolvimento cognitivo e social, a partir do seu ambiente 

familiar. 

A crianga quando nasce ja se encontra num meio social como qual interage. 

Assim o papel dos pais nesta educagao e fundamental. Sao eles os primeiros 

modelos de identificagao desta crianga que passara a reproduzir as crengas, valores 

e interpretagoes vividas na familia a qual pertence. Os pais sao os representantes 

diretos da educagao de seus filhos que influenciara no modo de ser, estar e agir. 

Esses modos de agir sao uma heranga de outros vividos, geralmente nas 

famflias de origem de cada membro do casal. Nestas, aprende-se modos de 

relacionar-se com o outro, que refletem significados que foram sendo atribufdos ao 

outro, ao mundo e a vida. 

Modos de ser com o outro podem ser aprendidos, atraves de limitagoes de 

significados que vao sendo atribufdos as situagoes e como solugoes para problemas 
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de interac;ao. Uma crianc;a submetida a punrc;oes rigorosas quando desrespeita 

alguma regra, pode desenvolver o habito de mentir para evitar o castigo. 

Conforme o significado que se atribui a uma situac;ao, sao as ac;oes que 

decorrem dela como resposta. Muitos modos de ser, habituais, que sao aprendidos 

nos anos de convivio com as familias, fixam-se e sao transferidos para outras 

relac;oes fora dela (transite). A interpretac;ao que se faz das mensagens implicitas no 

discurso e/ou comportamentos das pessoas da familia podem ou nao corresponder 

aquila que elas desejam transmitir. De qualquer forma, essa interpretac;ao passa a 

ser orientadora tanto para a leitura dos modos de agir das pessoas quanta para as 

ac;oes em relac;ao a elas. 

Para que a educac;ao seja elaborada na amplitude requerida pelo ser 

humane, e precise que esse misterio do homem esteja sempre presente ao espirito, 

a atenc;ao daqueles que sao educadores e que, como tais tern o encargo de 

promover o futuro de uma existencia que, Ionge de estar fechada sabre o seu 

passado, esta, ao contrario, aberta para o futuro. 

De todas estas considerac;oes, que sao necessarias para compreender as 

verdadeiras dimensoes da educac;ao, pretende-se que ela nao seja apenas urn 

impeto circunstancial, masse torne urn processo de transformac;ao verdadeira. 

A infancia lhe dara a sua primeira medida, oferecendo, desde essa epoca, 

toda a bagagem da qual o individuo sera o portador pelo resto da vida. 

Poderia argumentar que as coisas sempre foram assim e nao podem ser de 

outra maneira. Qualquer que seja a sociedade, a func;ao da educac;ao e sempre a de 

preparar as novas gerac;oes para a vida adulta, para a vida no mundo dos adultos. 

E igualmente verdade que sao, sobretudo as exigencias do sistema 

produtivo, que determinam, em cada momenta hist6rico e em cada contexte socio

cultural, quais sao os conhecimentos e aptidoes que devem ser adquiridos e quais 

sao os valores e modos de comportamento. 

4.3 EMBASAMENTO LEGAL DA EDUCA<;AO DE TRANSITO 

A Lei Federal n.0 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o C6digo 

de Transite Brasileiro, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998 e trouxe varias 
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inovac;oes. Oentre elas, esta a inclusao de um artigo especffico sobre educac;ao de 

transite, que e 0 artigo 76: 

Art. 76 .A educa9ao para o transito sera promovida na pre-escola e nas escolas de 1°, 2° e 
3° graus, par meio de planejamento e a96es coordenadas entre os 6rgaos e entidades do 
Sistema Nacional de Transito e de Educayao, da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, nas respectivas areas de atuayao. 
Paragrafo (mica: Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministerio da Educayao e do 
Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho dos Reitores das Universidades 
Brasileiras, diretamente ou mediante convenio, promovera: 
I - A ado9ao em todos os niveis de ensino, de um curricula interdisciplinar com conteudo 
programatico sabre seguranya de transito; (SOBRINHO, 1999, p. 49) 

Assim, fica clare o reconhecimento da importancia das escolas no processo 

de educac;ao para o transite, oportunizando aprendizagens que conduzam a 
integrac;ao social e que possibilitem aos alunos refletirem sobre suas condutas e a 

de outros indivfduos. 

A Lei de Oiretrizes e Bases da Educac;ao Nacional (LOB) em seu artigo 22, 

explicita o principal objetivo da Educac;ao Basica: "Oesenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formac;ao comum indispensavel para o exercfcio da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho." (LOB, 1996, p. 3) 

0 tema transite, tratado como tema transversal, deve ser contemplado na 

perspectiva da formac;ao para a cidadania, centrado no comportamento humane e 

nao na aquisic;ao mecanica de normas e regras preestabelecidas. As crianc;as 

precisam ser preparadas desde a infancia para desenvolverem capacidades que 

assegurem equilfbrio emocional, bom relacionamento social e por conseqO€mcia que 

apresentem estes aspectos no transite tambem, provocando mudanc;as de 

comportamento, contribuindo na construc;ao de uma melhor qualidade de vida para 

todos. 
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5 0 PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA As DROGAS E A 
VIOLENCIA - PROERD 

0 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia, PROERD, 

tern por base o DARE- Drug Abuse Resistance Education, criado em Los Angeles

EUA, no ano de 1983, pela Professora Psico-Pedagoga Ruth Rich, que desenvolveu 

em conjunto com o Departamento de Polfcia daquela localidade. 

0 motive de sua criagao foi pela constants oferta de drogas consideradas 

pesadas, crack e cocaina, aos estudantes da rede de ensino daquela localidade. 

Considerando que os resultados alcangados, apenas pela polfcia, no tocante a 

apreensao de drogas, nao surtia efeito esperado, pois o trabalho policial transitava 

entre o traficante e o usuario, sendo que o primeiro requer repressao e, o ultimo, 

prevengao, foi estabelecido uma estrategia de prevengao que alcangasse a crianga, 

preparando-a para ingressar na adolescencia. 

Atualmente o Programa se faz presente nos 50 Estados Americanos e em 

58 paises, nos cinco continentes, e ja beneficiou ao redor do mundo, 

aproximadamente 36 milhoes de criangas que participaram do DARE, inclusive no 

Brasil, onde esta sendo aplicado em todos os Estados. 

No Brasil, o DARE/PROERD chegou em 1992, na Polfcia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, com a vinda de Policiais Mentores de Los Angeles nos USA, com 

o apoio da Embaixada Americana. 

0 PROERD, tendo como modele o DARE, desenvolvido no Brasil, com o 

objetivo primordial de atuar na prevengao do uso de drogas por criangas e 

adolescentes. 

Diante do crescents poder de atragao das drogas, que ilude e engana 

nossas criangas, jovens e adultos, as organizagoes governamentais e nao 

governamentais, relacionados direta ou indiretamente a seguranga publica, tem-se 

empenhado, de varias formas, com investimentos altissimos, a fim de coibir as 

agoes criminosas, neste sentido, as quais, conforme os indicadores, vern de forma 

assustadora destruindo nossa sociedade. 

0 PROERD tern como missao educar as criangas, no seu habitat, reunindo 

esforgos, ou seja: a familia, a policia e a escola, as quais foram fator preponderante, 

que motivou em 1983, a criagao do DARE pelo Distrito Escolar e Departamento de 
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Policia de Los Angeles - EUA - para, de forma didatica e pioneira, atuar na 

preven<_;:ao do uso de drogas pelas crian<_;:as e adolescentes. 

0 Projeto desenvolvido por urn grupo composto por psic61ogos, psiquiatras, 

policiais e pedagogos, na sua implanta<_;:ao, obteve sucesso em todos os Estados 

Norte-Americanos, como posteriormente em 58 parses conveniados ao Programa. 

5.1 HISTORICO DO PROERD NO BRASIL 

No Brasil, em 1992, a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, 

foi a primeira a desenvolver o DARE entre crian<_;:as de rede publica de ensino e hoje 

o programa ja e urn sucesso, aproximando sobremaneira o policial-militar da 

comunidade. Como nome de PROERD, a PMERJ, em conjunto com a Secretaria de 

Educa<_;:ao, ja atendeu milhares de crian<_;:as, evidenciando urn excelente nfvel de 

integra<_;:ao dos policiais-militares com os alunos, pais e professores, cumprindo seu 

papel de Policia Preventiva. 

0 desencadeamento inicial ocorreu com o comparecimento de integrantes 

da Assessoria Tecnica da Policia Militar a uma palestra proferida pelo Sargento 

Steve Keyser no Rio de Janeiro, e, a seguir, pela obtenc;ao de informac;oes mais 

detalhadas sobre o Programa. Verificou-se, entao, que o conteudo do 

DARE/AMERICA em muito poderia subsidiar a elabora<_;:ao do Projeto que se 

pretendia implantar no ambito do Estado do Rio de Janeiro. 

No ano de 1993, a Policia Militar de Sao Paulo - PMSP, implanta o 

programa DARE e adapta-o para a aplica<_;:ao com a denomina<_;:ao de PROERD -

Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia, ja em andamento no 

Estado do Rio de Janeiro, passando, a partir de entao, na necessidade de firmar o 

Programa em nfvel nacional, o 6rgao de forma<_;:ao e difusao da doutrina do 

Programa aos demais Estados da Federa<_;:ao. 

0 Programa tern carater social e preventive. Constituem meio de 

aprendizagem, ensinamento, exercfcio, treinamento e habilidade em refazer 

cientificamente caminhos ja percorridos por tantos outros e adaptados a nossa 

realidade. Sabemos do aumento do consumo de drogas entre crian<_;:as e 

adolescentes em idade escolar e da ineficacia das campanhas preventivas 

realizadas. Torna-se necessaria urn trabalho efetivo e continuo de preven<_;:ao ao uso 

de drogas entre os jovens que ainda nao tiveram contato com tais substancias. 
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5.1.1 0 Programa Educacional de Resist€mcia as Drogas e a Viol€mcia (PROERD) 

no Parana 

0 PROERD no Estado do Parana foi protagonizado pelos entao Ten-Cel 

QOPM JOAO LUIZ ZILLI PORCIDES e Ten-Cel QOPM DARCI DALMAS (in 

memorian), sendo que na epoca de sua implantagao na Polfcia Militar do Parana, o 

Comandante-Geral da Corporagao era o Cel QOPM GUARACI MORAES BARROS 

e o Cel QOPM SANDERSON DIOTALEVI, detinha a fungao de Chefe do Estado

Maior da PMPR. 

A aplicagao do Programa em sala de aula deu-se no primeiro semestre do 

ano de 2000, na cidade de Matinhos, fruto de esforgo cooperative da Polfcia Militar, 

com a Prefeitura Municipal local e do Servigo Social do Comercio - SESC/Colonia de 

Ferias de Caioba. 

No segundo semestre do ano de 2000, o PROERD foi implantado pela 

Polfcia Militar do Parana, com a vinda de 01 (uma) equipe de Mentores da Polfcia 

Militar do Estado de Sao Paulo, formando 31 (trinta e urn) lnstrutores, que passaram 

a atuar nos Municipios de Curitiba e Regiao Metropolitana, Guarapuava, Morretes, 

Antonina e Uniao da Vit6ria. Tais lnstrutores, todos voluntaries, cuidadosamente 

selecionados e exaustivamente treinados, passaram a ser precursores de urn ideal 

nobre, divulgando e angariando novos e bons instrutores, bern como viabilizando 

parcerias para que o Programa seja estendido a urn numero cada vez mais 

significative de criangas e adolescentes em todo o Estado do Parana. 

0 PROERD esta no Estado do Parana desde julho de 2000 sendo aplicado 

em grande parte dos municipios paranaense, tendo uma perspectiva de atender 

neste ano de 2005 aproximadamente 140.000 criangas das 4a series do ensino 

fundamental. 

5.1.2 0 Programa no Municipio de Sao Jose dos Pinhais 

0 PROERD esta sendo aplicado em Sao Jose dos Pinhais desde o inicio do 

Programa no Estado, ou seja, desde julho de 2000. Atualmente o municipio conta 

com tres Policiais lnstrutores os quais estarao formando no final do 2° semestre 

deste ano, aproximadamente 1200 alunos. 
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5.2 0 PROERD COMO PROGRAMA DE PREVEN<;AO 

0 PROERD e um programa de preven<;ao primaria, criado para ser 

desenvolvido com crian<;as na faixa etaria compreendida entre 9 e 12 anos de idade, 

que no Brasil, foi adaptado as quartas series do ensino fundamental. 

Muito se discorre sobre preven<;ao, mas de forma epistemol6gica, como o 

PROERD e alocado nesse contexto? 

Como aponta Buarque de HOLANDA (1983, p.9), preven<;ao e o ato ou 

efeito de prevenir, que significa "evitar, dispor, com antecipa<;ao e chegar antes de". 

No caso do consumo de drogas, "preven<;ao refere-se a tudo aquilo que possa ser 

realizado no sentido de impedir ou reduzir o consumo de drogas" (BECHER, 1992, 

p.67), sendo que nesse sentido, a preven<;ao pode ser ao uso, uso indevido ou 

abuso e dependencia da droga. 

As propostas preventivas devem ser destinadas nao apenas a prevenir o uso 

indevido de drogas, mas a resgatar toda uma dimensao humana desrespeitada. E 
uma tarefa diffcil e complexa, "pois envolve o ato de restabelecer sentidos para a 

vida social, devolvendo valores e normas eticas baseadas no respeito a pessoa e as 

suas diferen<;as, bem como ao ambiente e as tradi<;oes culturais, religiosas e 

hist6ricas" (LAPATE, 2002, p. 145). 

Conforme relatado por LUZ (2000, p.123): 

... institui<;6es (OMS, 1992) e pesquisadores (CARLINI, 1990) tambem apontam que a 
eficacia de programas de preven<;ao de drogas depende do conhecimento previa das 
condi<;6es do ambiente e das caracteristicas demograficas da popula<;ao porque sao essas 
informa<;6es que irao definir o tipo de interven<;ao que sera realizada, preven<;ao primaria, 
secundaria ou terciaria. 

Luz descreve ainda a diferen<;a desses tipos de preven<;ao, e afirma que: 

... esta nas caracteristicas da popula<;ao alva e dos objetivos que se pretende atingir, send a 
que prevencao primaria e a interven<;ao junto a popula<;ao antes do primeiro cantata com a 
droga. Na prevencao secundaria o objetivo e de intervir a fim de evitar a instala<;ao de um 
quadro de dependemcia fisica. E na prevencao terciaria, a interven<;ao antes do 
aparecimento de complica<;6es decorrente ao usa abusivo de drogas (LUZ, 2000, p.1 04 ), 

Os discursos de orienta<;ao sobre o uso e o abuso de drogas licitas e ilfcitas, 

explicitados em programas pedag6gicos de preven<;ao, sao mais facilmente 

identificados em produ<;ao te6rica, relativamente abundante, do que percebido em 
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programas realizados concretamente, seja na Escola espa<;o institucional, em que 

se confia especialmente para o desenvolvimento de praticas preventivas, seja no 

ambito da comunidade. 

Observa-se que, embora as experiencias praticas de preven<;ao do uso e 

abuso de drogas sejam pouco numerosas ou difundidas, os modelos te6ricos de 

discurso preventivo se manifestam na pratica pedag6gica, de maneira mais ou 

menos consciente, atraves de a<;oes isoladas de qualquer programa preventivo 

eventual. 

Esses modelos sao construfdos a partir de "teorias de explica<;ao da 

realidade e de suas transforma<;oes se constituem transposi<;oes para o plano das 

ideias de rela<;oes sociais muito determinadas" (CHAUf, 1984, p. 10). No caso do 

programa americana, DARE, e do brasileiro, PROERD, bem como no restante do 

mundo, sofreram adapta<;oes consoante suas realidades socioculturais. 

Nao ha, entretanto, uma visao crftica dos pressupostos te6ricos deste 

modelo, por parte dos educadores (professores de disciplinas, orientadores 

educacionais e pedag6gicos, supervisores, diretores de Escola, profissionais ligados 

a educa<;ao para a saude ), fato esse facilmente observado nas escolas on de o 

PROERD e aplicado. 

Entre as propostas de classifica<;ao dos discursos sabre o uso de drogas, 

(NOWLIS, 1975, p.50) definiu quatro modelos "decorrentes das posi<;oes assumidas 

a respeito das variaveis: droga - indivfduo - contexto sociocultural, mas que 

dependem tambem de outras suposi<;oes relativas ao comportamento: o modelo 

jurfdico-moral, o modelo de saude publica, o modelo psicossocial e o modelo 

sociocultural". 

Tradicionalmente, os discursos sabre o uso de drogas buscaram, atraves da 

puni<;ao ou da amea<;a de puni<;ao, manter os indivfduos afastados das drogas, que 

corresponde ao modelo jurfdico-moral. 

Ja o modelo preventivo de saude publica "se ap6ia essencialmente no 

isolamento dos utilizadores que devem ser tratados, evitando-se que contaminem os 

demais" (NOWLIS, 1975, p. 50). 

0 modelo psicossocial parte do principia de que "o uso ou nao uso de 

drogas e um comportamento humano, alga de complexo e sujeito a fatores sociais e 

culturais" (NOWLIS, 1975, p. 50). 
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No modelo sociocultural, Nowlis afirma que "as estrategias de prevengao se 

preocupam com o contexte social do comportamento para tentar transforma-lo, 

sugerindo mudangas neste contexte, ao inves de tentar adequar individuo ao meio" 

(NOWLIS, 1975, p. 51). 

Este e o modelo preventive que preconiza a humanizagao das instituigoes de 

ensino e de trabalho, no sentido de que elas devem se organizar, mais em fungao da 

clientela que atendem, do que em relagao aos seus especialistas e dirigentes. 

Segundo Nowlis, o modelo de discurso preventive mais eficaz, deve incorporar 

necessariamente essas quatro perspectivas num modelo psicossocial abrangente. 

De acordo com os modelos de Nowlis, a analise que se faz diante do 

conteudo didatico-pedag6gico do PROERD, constantes em suas dezessete ligoes, e 

a de que o Programa se enquadra no modelo psicossocial, pois ocorre a validagao 

do pressuposto de valorizagao da vida atraves de uma construgao hist6rica e social 

do individuo atraves da evocagao e pratica de agoes de cunho positive. 

0 modelo preventive da drogadigao, de acordo com Nowlis, deve ser 

humanizar: a informagao deve ser construtiva, nada de apelos dramaticos, que sao 

considerados contraproducentes. Trata-se de informar e formar atitudes fortalecendo 

a tomada de atitudes, que e o apelo feito pelo PROERD. Urn modelo de estilo de 

vida saudavel, que abre espago para os alunos, pais e corpo docente a uma tomada 

de consciencia dos sujeitos em relagao a sociedade em que vivem. 

0 contexte brasileiro e determinado por tres vertentes: 

... a vertente politica que invade todas as atividades humanas - a educac;:ao enquanto ac;:ao 
social, ac;:ao politica, sofre as injunc;:oes do poder; a vertente tecnico cientifica que assume 
um tipo de crescimento que se transforma em ameac;:a a qualidade de vida social, psiquica 
e cultural, e a vertente do proprio contexto do Terceiro Mundo, caracterizado pela miseria, 
pela instabilidade e pela crise (CARNEIRO LEAO, 1985, p 126). 

Como alternativa aos discursos sabre o uso e abuso de drogas, ja referidos 

e, seguindo a classificagao proposta por M. 0. Pey referente ao discurso pedag6gico 

em geral, parece-nos que a "pedagogia dial6gica, provocante, desafiadora, 

suscitando questoes de ambos os Iadas, fazendo a critica do real, buscando 

identidade com a pratica, num estudo rigoroso, comprometido com a transformagao 

e s6 no final chegando a uma sistematizagao coletiva" (PEY, 1988, p. 29) e a mais 

adequada, lnstrutores e alunos numa busca ativa, como sujeitos de transformagao, e 

nao mais sujeitos de repetigao. Esta deve ser a proposta do PROERD, produzida em 
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ambiente escolar e em permanente atualizagao pedag6gica, revisao de novas 

conceitos sociais, educacionais e ampliagao de seu espago no campo do 

conhecimento. 

Gadotti tambem se refere a caracterfsticas essenciais ao processo 

pedag6gico atual: "a necessidade de ser autor, de construir caminhos, de 

participagao na construgao desses caminhos; a postura interrogativa substituindo a 

postura afirmativa, gerando afirmagoes problematicas" (GADOTTI, 1983, p.43). 

Gadotti, neste trecho, refere-se a produgao dinamica do conhecimento, e a 

qualidade dos conteudos aplicados sao de grande responsabilidade pelos 

programas de prevengao, como o PROERD. 

Portanto, na concepgao de Serrao e Baleeiro, 

... a educagao e uma chave. Chave que abre a possibilidade de se transformar o homem 
an6nimo, sem rosto, naquele que sabe que pode escolher, que e sujeito participante de sua 
reflexao do mundo e da propria hist6ria, assumindo a responsabilidade pelos seus atos e 
das mudangas que fizer acontecer. Esta chave nos permite mudar a realidade, alterando o 
seu rumo, provocando as rupturas necessarias e aglutinando as forgas que garantes a 
sustentagao de espagos onde o novo seja buscado, construfdo e refletido. (SERRAO e 
BALEEIRO, 1999, p.19) 

Os objetivos do PROERD sao explicitados com a finalidade de fortalecer os 

argumentos, conforme descritos em seus ensinamentos: 

desenvolver um sistema de prevengao contra a violencia e o usa indevido de 

drogas aos alunos das escolas de todo o Estado, para criangas e adolescentes, 

atraves da educagao, usando metodos que priorizem a moral, os bans costumes, a 

afetividade e os modelos de vida sadia e saudavel, de acordo com a realidade local, 

os tipos de drogas usadas e a faixa etaria envolvida; 

oferecer estrategias preventivas para reforgar os fatores de protegao, em 

especial referentes a familia, escola e comunidade, que favorecem o 

desenvolvimento da resistencia em jovens que poderiam correr o risco de se 

envolverem com problemas de drogas e violencia; 

prevenir a criminalidade, pais, segundo dados estatfsticos, a maioria dos 

crimes estao relacionados as drogas, direta, ou indiretamente (PORCIDES, 1999, 

p.54). 
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5.3 A DIDATICA E A PEDAGOGIA 

0 Projeto Didatico e Pedag6gico do PROERD foi organizado com 17 lic;oes, 

com a durac;ao de 45 a 60 minutes cada, a serem ministradas, obrigatoriamente, 

pelo Policiai-Militar fardado, integrada a outras aulas ministradas pelo Professor. 

0 Policiai-Militar e designado para cada Escola interessada uma vez por 

semana, ao Iongo de urn semestre letivo e aplica o Programa nas turmas das 

quartas series do ensino fundamental, compreendendo crianc;as de 09 (nove) a 12 

(doze) anos de idade. 

0 Programa oferece linguagem acessivel a faixa etaria que se direciona, 

uma variedade de atividades interativas com a participac;ao de grupos em 

aprendizado cooperative. 

Urn ponte de relevancia na aplicac;ao do PROERD, reside no vinculo afetivo 

que o Policiai-Militar lnstrutor desenvolve com os alunos, em func;ao da maneira que 

as aulas sao realizadas. 

Esse vinculo afetivo e explicado na teoria de Henri Wallen, em que diz que o 

ser humane e essencialmente emocional, e que os aspectos da emoc;ao, sao os que 

norteiam nossa vida, pois: 

... as emo96es sao a exterioriza9ao da afetividade ( ... ) Nelas que se assentam os 
exercicios gregarios, que sao uma forma primitiva de comunhao e de comunidade. As 
rela96es que elas tornam possiveis afinam os seus meios de expressao, e fazem deles 
instrumentos de sociabilidades cada vez mais especializados. (WALLON, 1975, P. 143). 

Sendo assim, o vinculo afetivo contribui para o denominado aprendizado 

cooperative, que se precede em uma relac;ao triangular entre o aluno, o professor e 

o policial-militar, lnstrutor do PROERD, em regime de cooperac;ao mutua. 

As atividades foram projetadas para estimular os estudantes a resolverem os 

principais problemas na faixa etaria em que se encontram, e neste contexte, pode 

ser incorporada como parte integrante do curricula, oferecendo assuntos como 

saude, ciencias, estudos sociais, literatura e outros pertinentes. 

De acordo com Coli, estes atributos compoem o que e denominado de 

desenvolvimento moral na crianc;a, que: 

... e fruto das intera96es que ela mantem com o meio social. Dentro deste meio social, vao 
ser muito importantes as rela96es que as crian9as estabelecem tanto com os adultos como 
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as outras crian9as, bem como a atmosfera moral geral dos grupos e institui96es sociais nos 
quais se desenvolvem (COLL, 1995, p.89). 

As lic;oes do PROERD ensinam as crianc;as a reforc;ar a auto-estima, lidar 

com as tensoes, resistir as pressoes dos companheiros e da mfdia, alem de 

desenvolver conceitos de cidadania. 

0 conteudo do programa, desenvolvido em dezesseis lic;oes regulares, 

portanto, foi criado com base nas necessidades psicol6gicas e maturacionais das 

crianc;as, conforme segue a descric;ao de cada tema de lic;ao, consoante os seus 

objetivos eo estabelecido no Manual do lnstrutor do PROERD (2002): 

LIQAO N° 01 - lntrodu9ao ao Programa: Apresenta9ao do Programa aos estudantes; 
LIQAO N° 02 - Compreendendo os efeitos das drogas que alteram o funcionamento do 
corpo: objetiva fazer com que o estudante desenvolva conceitos basicos sabre as drogas e 
os efeitos danosos que seus usos podem causar. 
LIQAO N° 03 - Considerando as consequencias: ajuda os estudantes a diferenciarem e 
reconhecerem que M consequencias, positivas e negativas que podem resultar do usa 
indevido de drogas; 
LIQAO N° 04 - Mudando as ideias sabre o usa de drogas: Os estudantes serao capazes de 
identificar as principais fontes de pressoes, a pressao dos companheiros, seus tipos, alem 
de comparar suas estimativas do usa de drogas entre adolescentes com os relat6rios 
estatisticos de pesquisa atuais; 
LIQAO N° 05 - Maneiras de dizer nao: esta li9ao objetiva demonstrar formas eficazes de 
dizer nao em resposta a diferentes tipos de ofertas para se usar drogas; 
LIQAO N° 06 - Fortalecendo a auto-estima: os estudantes reconhecerao qualidades 
positivas neles mesmos; 
LIQAO N° 07 - Ser seguro - um estilo de resposta: os estudantes serao capazes de 
responder, de maneira segura, ao recusarem um oferecimento de drogas; 
LIQAO N° 08 - Lidando com as tensoes sem usar drogas: os estudantes aprenderao a 
identificar as causas das tensoes no seu cotidiano; 
LIQAO N° 09- Reduzindo a violencia: os estudantes irao identificar formas nao violentas de 
lidar com a raiva e de resolu9ao de desentendimentos. 
LIQAO N° 10 - Combatendo a influencia dos meios de comunica9ao na violencia e no usa 
de drogas: os estudantes serao capazes de reconhecer a influencia dos meios de 
comunica9ao, quando mostram o cigarro, alcool e outras drogas e ainda as demonstra96es 
de violencia; 
LIQAO N° 11 - Tomando decisoes e assumindo riscos: os estudantes serao capazes de 
aplicar as habilidades nas tomadas de decisoes avaliando os riscos em situa96es que 
envolverem usa de drogas, gangues e usa de armas; 
LIQAO N° 12- Dizendo SIM para alternativas positivas: o estudante tera a oportunidade de 
identificar e conhecer alternativas positivas que possam achar interessantes e nelas 
alcan9ar sucesso; 
LIQAO N° 13 - Exemplos positives: os estudantes irao identificar as formas usadas par 
estudantes mais velhos para ficarem Ionge das drogas e participarem de uma variedade de 
atividades positivas; 
LIQAO N° 14 - Resistindo a violencia e as pressoes: os estudantes serao capazes de 
reconhecer as consequencias negativas das a96es e a nao se envolverem em a96es 
violentas; 
LIQAO N° 15 - Resumindo as li96es PROERD: os estudantes deverao resumir e relembrar 
o que aprenderam nas aulas do PROERD; 
LIQAO N° 16- Tomando uma decisao: os estudantes irao tamar uma decisao positiva para 
ficarem livres do usa indevido de drogas e da violencia, colocando seu compromisso na 
cartilha e lendo-a em voz alta; 
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LIQAO N° 17- Formatura PROERD: reconhecer a conquista individual de cada estudante e 
reforc;;ar os valores e habilidades que aprenderam. Na formatura PROERD os estudantes 
recebem um Certificado pela participac;;ao no curso que enfatiza a ac;;ao positiva de dizer 
nao as drogas e a violencia. 

Este manual da subsidios a reflexao da importancia do Programa no 

combate e prevengao ao uso e abuso de drogas ocorridas hoje em nossa sociedade 

adolescente e o papel social da Policia Militar do Parana neste prisma. 

5.4 EMBASAMENTO LEGAL PARA APLICA<;AO PROERD 

A doutrina de emprego de Policia Militar e as necessidades sociais nas 

questoes da droga e da violencia, em sintese, estabelecem uma relagao bidirecional 

entre a seguranga publica e a ordem publica. 

As bases legais que norteiam a implantagao de um programa de prevengao 

como o PROERD, neste trabalho, serao apresentadas em algumas citagoes 

presentes na legislagao nacional brasileira, acerca da necessidade da implantagao 

de programas preventives, e em caso especifico, a sua vinculagao com o Programa 

Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD. 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil, diz que compete ao 

Estado, juntamente com a familia e a sociedade, de acordo com o Art. 227 

assegurar as criangas e aos adolescentes os direitos e as garantias fundamentais do 

ser humano. 

0 Art. 144 da Constituic;;ao Federativa/88 relata que "e dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos e e exercido para a Preservac;;ao da Ordem Publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves de 6rgaos especfficos, dentre eles a 
PoHcia Militar." 
0 § 6° da Constituic;;ao Federal/88 estabelece que a PoHcia Militar cabe a policia ostensiva 
e a preservac;;ao da ordem publica. 

A Constituigao Estadual do Parana, em seu Art. 220, incisos Ill e IV, 

estabelece como incumbencia do Estado, com a participagao dos Municipios e da 

Sociedade, a promogao de programas de assistencia integral a crianga e ao 

adolescente, dentre eles a prevengao e atendimento especializado a dependentes 

de entorpecentes e drogas afins, bem como a realizagao de cursos, palestras e 

outras atividades do genero para a orientagao programatica e pedag6gica, 

especialmente em campanhas antidrogas. 
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As drogas e a violencia afetam de sobremaneira a Seguranga Publica, nao 

somente em nosso Estado, mas em todo o Planeta Terra. 

A Lei n° 6368 de outubro de 1976 dispoe sobre medidas de prevengao e 

repressao ao trafico ilicito e uso indevido se substancias entorpecentes ou que 

determinam dependencia fisica ou psfquica, e da outras providencias, alem de 

esclarecer, no CAPiTULO I, que trata da Prevengao em seu art. 1°, que "e dever de 

toda pessoa fisica ou jurfdica colaborar na prevengao e repressao ao trafico ilfcito e 

uso indevido de substancias e entorpecentes ou que determine dependencia fisica 

ou psfquica". 

0 primeiro capitulo da lei trata ainda sobre a importancia da prevengao, 

estendendo a responsabilidade a "toda pessoa fisica ou jurfdica". Como bem aponta 

(LUZ, 2000, p.121 ), "dessa forma e dever de todo cidadao conhecer, posicionar-se e 

fazer cumprir ao ditame da lei. Se assim o for, o enfoque da Sociologia do Direito 

validara a legislagao, ou seja, a lei expressara as regras de conduta que melhor 

representem a cultura vigente em relagao a prevengao, fiscalizagao, repressao e uso 

de droga". 

0 art. 4°, diz que: 

Os dirigentes de estabelecimento de ensino ou hospitalares, ou de entidades sociais, 
culturais recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarao, de comum acordo e sob 
orientac;:ao tecnica de autoridades especializadas, todas as medidas necessarias a 
prevenc;:ao do trafico ilicito e do uso indevido de substancias entorpecentes ou que 
determinem dependemcia fisica ou psiquica, nos recintos ou imediagoes de suas atividades. 
(sem grifo no original) 
Paragrafo unico. A nao observancia do disposto neste artigo implicara nas 
responsabilidades penal e administrativa dos referidos dirigentes. 

De acordo com (LUZ, 2000, p.74), "a lei obriga os diretores de escolas a 

tomar decisao sobre a implantagao de programas de prevengao em relagao ao 

tratico e ao uso de drogas, no ambito de suas dependencias e nas imediagoes, o 

que vale dizer, adotar medidas de prevengao que envolva a comunidade 

circunvizinha, somando forgas e definindo objetivos comuns". 

0 Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, possui um 

compromisso com a causa da crianga e do adolescente brasileiro, de respeitar seu 

processo de crescimento e desenvolvimento, e no seu TiTULO II - Dos Direitos 

Fundamentais, Capitulo I - Do Direito a Vida e a Saude, vem a tratar no art. 7° que: 

"A crianga e o adolescente tem direito a protegao a vida e a saude, mediante a 
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efetivac;ao de politicas sociais publicas que permitam o nascimento e 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condic;oes dignas de existencia". 

Considerando o disposto no TITULO Ill - Da Prevenc;ao. Capitulo 1 -

Disposic;oes Gerais, tem-se no art. 70 que: "E dever de todos prevenir a ocorrencia 

de ameac;a ou de violac;ao dos direitos da crianc;a e do adolescente". (sem grifo no 

original) 

Por fim, no CAPITULO II - Das Medidas Especificas de Protec;ao, em seu 

art. 100, relata: "Na aplicac;ao das medidas levar-se-ao em conta as necessidades 

pedag6gicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vinculos 

familiares e comunitarios". (sem grifo no original) 

Observa-se a importancia que e dada a informac;ao e o carater pedag6gico 

que lhe e dado, ou seja, enquanto principios educativos que lhes possibilitem, 

diariamente, construir o seu projeto de vida consciente. 

Ja a Portaria n° 1.656, de 28 de Novembro de 1994, que trata do Programa 

Nacional de Atenc;ao Integral a Crianc;a e ao Adolescente (PRONAICA), instituido 

pela Lei 8642/93, coordenado pelo MEC e gerenciado pela Secretaria de Projetos 

Educacionais Especiais - SEPESPE, criou a Portaria n° 122 de janeiro de 1993, em 

que instituiu o Comite Nacional de Educac;ao Preventiva Integral- CONEPI, reforc;a 

substancialmente as ac;oes voltadas para a educac;ao preventiva, tais como: 

doenc;as sexualmente transmissiveis, AIDS, meio ambiente, drogas, sexualidade e 

cidadania. 

A Portaria estabelece as Linhas de Ac;ao para Programas de Educac;ao 

Preventiva, bern como os principios gerais de Educac;ao Preventiva, conforme pode 

se comprovar abaixo: 

0 Ministerio e Estado da Educac;ao e do Desporto, no uso de suas 

atribuic;oes que I he confere a Medida Provis6ria no 711, de 17 de novembro de 1994, 

( ... ) 

Considerando, 
Que toda educa9ao, par defini9ao, deve ser preventiva para o exercicio da cidadania e para 
a melhoria da qualidade de vida, resolve: (sem grifo no original) 
Art. 1 a - Recomendar 
I - A inclusao da pratica da educa9ao integral nos conteudos e atividades curriculares da 
educa9ao infantil, fundamental e nivel media; (sem grifo no original) 
( ... ) 
V- 0 estimulo a realiza9ao de estudos sabre a educa9ao preventiva integral nos cursos de 
forma9ao de recursos humanos para educa9ao infantil, fundamental e de nivel media, bem 
como nos demais cursos de gradua9ao e p6s-gradua9ao; (sem grifo no original) 
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( ... ) 
VII - As Secretarias Estaduais e Municipais de Educavao o apoio ao desenvolvimento de 
estudos sabre estrategias de implantavao e implementavao da educavao preventiva 
integral na rede de ensino; 
( ... ) 
Como bem se posiciona o MEC, a proposta no que tange a 'Programas de Prevenvao', 
devem permear todo o curricula escolar (BRASIL, MEC, 2003). 

A Resoluvao n° 24, de 20 de dezembro de 2002, define o PROERD Parceiro Estrategico 
para as av6es de Prevenvao Primaria, no ambito do Sistema Nacional Anti-drogas -
SISNAD. 

6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

6.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

0 objetivo geral da presente pesquisa e avaliar se e possivel utilizar a 

estrutura do PROERD, na Educagao para o Transite nas Escolas do Municipio de 

Sao Jose dos Pinhais-PR. Os objetivos especificos sao: descrever o que e o 

PROERD na Policia Militar do Parana; identificar a exist€mcia de programas de 

educagao para o transite nas escolas do municipio de Sao Jose dos Pinhais; proper 

a inclusao de conteudos de educagao para o transite na programagao do PROERD; 

estimular as mudangas de comportamento gerando habitos disciplinares e 

consci€mcia em respeitar as sinalizagoes de transite pelos alunos. 

6.2 DESCRI<;AO DA PESQUISA 

0 presente trabalho monogratico de pesquisa se desenvolveu nas escolas 

do municipio de Sao Jose dos Pinhais, Estados do Parana (conforme anexo 1 ), 

durante os meses de setembro/outubro e novembro do ano de 2005, utilizando-se 

entrevistas e questionarios com pais ou responsaveis dos alunos bern como 

diretores, professores das escolas pesquisadas. 

Atraves de pesquisa descritiva e quantitativa, elaborou-se 01 (urn) 

questionario (anexo 2) com 08 (oito) perguntas diretas objetivas e subjetivas, bern 
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como entrevistas pessoais diretas com quatro 03 (tres) coordenadores/instrutores do 

programa PROERD atuantes nas escolas. 

6.3 PUBLICO-AL VO 

0 publico-alvo a ser estudado, sao os integrantes 

(coordenadores/instrutores) do programa; professores, diretores e pais ou 

responsaveis das escolas pesquisadas. 

6.4 AMOSTRA 

A amostra, estudada no presente trabalho, e constitufda de 22 (vinte e dois) 

diretores, 45 (quarenta e cinco) professores; 26 (vinte e seis) pais, maes ou 

responsaveis atraves do questionario e 03(tres) coordenadores/instrutores que 

atuam na area do 1 r Batalhao no Municipio de Sao Jose dos Pinhais, atraves de 

entrevista realizada. 

6.5 INSTRUMENTO 

Utilizou-se como instrumento da pesquisa um questionario auto-aplicavel 

com 08 (oito) perguntas objetivas fechadas e subjetivas bem como tres entrevistas 

diretas. A tabulagao dos dados ocorreu em seguida para a demonstragao dos 

resultados obtidos na pesquisa 
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GRAFICO 1 - FUN<;AO DENTRO DA ESCOLA 

FONTE: Pesquisa de campo 

45 

A primeira pergunta do questionario foi elaborada com a finalidade de 

distinguir o publico-alva, com o qual optou-se para trabalhar. 

Dentro das escolas pesquisadas, aplicou-se o questionario (anexo 2) em 22 

(vinte e dois) diretores, 45 (quarenta e cinco) professores e 26 (vinte e seis) pais, 

maes ou responsaveis pelos alunos, totalizando assim 93 (noventa e tres) pessoas 

envolvidas com o PROERD no municipio de Sao Jose dos Pinhais. 
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GRAFICO 2 - EXISTENCIA DO PROERD NAS ESCOLAS 

Diretores 

Oo/o 

100°/o 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Nesta questao, primeiramente analisaram-se as respostas dos diretores, em 

que todos responderam afirmativamente. Considerando assim que todas as escolas 

pesquisadas eram assistidas pelo PROERD. 

GRAFICO 3- RESPOSTAS DOS PAIS, MAES OU RESPONSAVEIS. 

Maes, pais ou responsaveis 

0 

1[]81~ I 

EJ NAO 

26 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Novamente a resposta sim foi unanime. Todos os responsaveis pelos 

alunos das escolas pesquisadas responderem que essas sao atendidas pelo 

PROERD. 
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GRAFICO 4- RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

Profess ores 

44 

FONTE: Pesquisa de campo 

Com rela<;ao aos professores, apenas um respondeu que a escola onde 

atua nao era assistida pelo PROERD, os outros 44 (quarenta e quatro) questionados 

responderam que sim. 

GRAFICO 5- DESEMPENHO NO PROERD NAS ESCOLAS 
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FONTE: Pesquisa de Campo 
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Na questao numero 3: "Em sua opiniao como e o desempenho do PROERD 

com os a lunas em sua escola?", com rela<;ao aos professores: 35 (trinta e cinco 

professores), responderam que muito bam; 07(sete) responderem bam e tres 

responderem que regular. Ja os diretores, 16 ( dezesseis) responderam que muito 



48 

bam, 05 (cinco) acreditam que o programa tem uma boa atua<;ao e somente 1 (9um) 

respondeu regular. Questionados os pais ou responsaveis, 25 (vinte cinco) 

responderam que atua<;ao do programa e muito boa, apenas um disse "bam". A 

pesquisa com os pais ou responsaveis deixou clara que poucos sao os que 

realmente conhecem o trabalho do PROERD e que mesmo assim as li<;6es 

aprendidas pelos filhos sao passadas para os pais menos esclarecidos, 

comprovando assim que programas como este, passam conhecimento alem da 

escola, beneficiando assim toda a familia. Apesar dos dados, mostram-se 

satisfat6rias; observa-se que a aplica<;ao de conteudos de transitos, implementados 

ao programa certamente melhora a qualidade do programa. 

GRAFICO 6- A ACEITAyAO DOS ALUNOS EM RELAyAO AO PROERD 
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Na questao numero 4. " Qual a aceita<;ao dos alunos em rela<;ao ao 

Proerd? Percebe-se que a resposta muito bam, ficou para 40 professores e 22 di

retores, sendo que 25 pais deram como resposta o conceito bam. 
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GRAFICO 7 - A EXISTENCIA DE PROGRAMA DE EDUCAc;Ao PARA 0 

TRANS ITO 

35 

Professores Diretores Maes, pais ou 
responsaveis 

FONTE: Pesquisa de campo 

Na questao numero 5. ".Sua escola possui programa de educac;ao para o 

trans ito? Entre os professores tivemos 35 respostas nao e 10 sim. Entre pais ou 

responsaveis, tivemos como resposta nao 35 e sim 10. Por fim, entre os diretores 15 

responderam nao e 7 que sim. 

Cabe salientar que neste item, os que responderam sim referem-se a semana 

Nacional de Seguranc;a em Transito. 

GRAFICO 8 - A IMPORTANCIA DA EDUCAc;Ao PARA 0 TRANSITO AOS 
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ALUNOS 

FONTE: Pesquisa de campo 

Para esta questao todas as pessoas questionadas, foram unanimes ao 

afirmar que consideram importante que em suas escolas haja urn programa voltado 

para a educac;ao para o transito. 
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GRAFICO 9- A PARTICIPA<;AO DA POLiCIA MILITAR NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM PROGRAMA DE EDUCA<;AO PARA 0 TRANSITO 
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FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta questao, todos os pesquisados responderam que consideram 

importante a inclusao de conteudos de educac;ao para o transito dentro do 

PROERD. lsto comprova que e necessaria a implementac;ao desses conteudos 

dentro dos programas de prevenc;ao, pais assim como as drogas e a violencia o 

transito tambem causa vitimas, muitas vezes por imprudencia e ate por falta de 

conhecimento dos circulantes. 
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GRAFICO 10 - A POSSIBILIDADE DO PROERD . ADOTAR EM SUA 

PROGRAMA9AO CONTEUDOS DE EDUCA9AO PARA 0 

TRANS ITO 
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FONTE: Pesquisa de campo 

Dos entrevistados, 40 diretores consideram que sim e 03 responderam que 

nao quando questionados sobre a possibilidade da implanta9ao de conteudos de 

transito no PROERD. Quanta aos professores, 41 responderam afirmativamente e 

04 nao concordaram com a possibilidade. Mais uma vez os pais e responsaveis 

foram unanime no SIM, identificando assim a necessidade que possuem em 

transmitir conhecimentos relacionados ao transito para os seus filhos, 

conhecimentos esses que a maioria nao tiveram oportunidades deter. 

7.2 ANALISE DAS ENTREVISTAS 

Foram entrevistados 03 (tres) coordenadores/instrutores atuantes do 

PROERD no Parana. 

1 a Entre vista 

Nome: Ten-Cel QOPM 

Fun~ao no Proerd: 

Tempo de Atua~ao: 

Rita Aparecida de Oliveira. 

Coordenadora Operacional do PROERD na PMPR. 

Desde set. 2002. 
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Com relac;ao a pergunta 3 da apendice 2 (em anexo) a entrevistada alega 

que conhece o programa de educac;ao para o transite: Escolinha de transite do 

DETRAN, considera importante a educac;ao para o transite nas escolas e acredita 

ser essencial e fundamental o trabalho desenvolvido pela Polfcia Militar em 

educac;ao para o transite com crianc;as. 

Quanta a implementac;ao de conteudos de educac;ao para o transite no 

programa do PROERD nas escolas do ensino fundamental no municipio de Sao 

Jose dos Pinhais (questao 6), a entrevistada respondeu que: 

"Muito importante, nao apenas em Sao Jose dos Pinhais, como tambem nos 

outros 398 municfpios do Parana. E nossa pretensao instituir uma lic;ao especffica 

para prevenc;ao no transite no conteudo didatico e filos6fico do programa e outra de 

consciencia e preservac;ao ambiental". 

2a Entrevista 

Nome: 2° Ten QOPM 

Fun~ao no Proerd: 

PROERD. 

Tempo de Atua~ao: 

Ivane Jenck. 

Chefe do Setor de Acompanhamento Tecnico do 

05 anos sendo que ha 03 atua em Curitiba. 

A entrevistada alega que nao tem conhecimento do nome do programa 

existente, mas sabe que existe alga voltado a educac;ao para o transite no BPTRAN 

e que esse programa tem muitas ac;oes voltadas a educac;ao para o transite, 

Com relac;ao a questao 4, em que se questiona a importancia da educac;ao 

para o transite nas escolas, a Tenente Ivane respondeu que sim, muito importante e 

que e intenc;ao do PROERD acrescentar uma ou mais lic;oes com conteudos 

voltados a educac;ao para o transite, conteudos estes voltados aos acidentes de 

transitos como tambem a cidadania, direcionando as crianc;as para que saibam 

corretamente como devem se portar em relac;ao ao tema questionado. 

Quanta ao trabalho desenvolvido pela PM em educac;ao para o transite, a 

entrevistada respondeu da seguinte maneira: 

"Acho um trabalho bam, muito bam, no que ja e feito. mas que precisa ser 

expandido, nao s6 o que ja e feito pelo BPTRAN, mas como ele e um batalhao 
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exclusivamente de Curitiba, mas que essas agoes sejam voltadas tambem aos 

outros municipios, em que nao tenham essa estrutura que o Bptran tem, mas que 

tenha um setor dentro do pelotao de transite que faga um trabalho de educagao para 

o transite junto com os outros municipios". 

A Tenente respondeu que a sua opiniao sabre a utilizagao da estrutura do 

PROERD para desenvolver conteudos de educagao para o transite nas escolas do 

ensino fundamental no municipio de Sao Jose dos Pinhais, e que em havendo um 

tempo habil para que isso ocorra, nao haveria problema nenhum, vista que ja ha 

uma intengao do PROERD quanta a implementagao desse conteudos {educagao 

apora o trans ito) junto ao programa, desde que seja respeitado o tempo para isso. 

3a Entrevista 

Nome: 1° Ten QOPM Dalton Gean Perovano 

1) Qual a sua fun~ao no PROERD? 

Responsavel pelo setor de Cursos e Palestras do PROERD. 

2) Ha quanta tempo atua no PROERD? 

Desde dez. 2001. 

3) Conhece algum programa de educa~ao para o transito? 

Sim, conhego o programa onde algumas atividades sao desenvolvidas pelo 

Batalhao de Policia de Transite, um trabalho que e realizado atraves de 

palestras e um programa no campo da prevengao, com o DETRAN, que 

realiza essas atividades. A grande questao e que as palestras dos trabalhos 

pontuais nao surtem efeitos significativos no ponto de vista de educagao, 

tendo em vista que o adequado de pesquisas cientificas sao programas 

como o PROERD que desenvolvem atividades continuas dentro das 

escolas, onde foram verificadas quais as necessidades do publico a que se 

destina, a pesquisa, no caso do PROERD, foi desenvolvida dentro das 
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necessidades especificas da crian~_;a e da faixa etaria em que a crian~_;a se 

encontra. 

4) Considera importante a educa~ao para o transito nas escolas? 

Eu acho que e fundamental porque complementa conhecimentos de 

educa~_;ao para a cidadania congregando outros tipos de saberes da area 

de, conhecimentos especificos, conjugados, regras de transito, regras de 

condutas propriamente dita, postural pessoal do sujeito, nao s6 nas regras 

de circula~_;ao, mas de respeito ao proximo, conceituando principalmente a 

cidadania. 

5) Qual e a sua opiniao sobre o trabalho desenvolvido pela Policia 

Militar em educa~ao para o transito com crian~as? 

De fundamental importancia, assim como se trabalha a questao do 

PROERD, trabalha-se a preven~_;ao contra as drogas e a violencia. fala-se 

sobre drogas, sobre violencia, mas fundamentalmente e valorizada a vida, 

nao se faz apologia as drogas.Quando e falado sobre a violencia, nao se 

fala da violencia e sim sobre a cultura da paz. Assim como o PROERD e um 

programa que incentiva a cidadania do sujeito, com temas sociais 

especificos, da mesma forma o transito tambem, ele tem que ter o mesmo 

significado do ponto de vista educacional. Outro fator tambem e que tanto o 

trafico de drogas, quanta as questoes de transito, elas causam um numero 

significativos de vitimas. 

6) Qual e a sua opiniao sobre a utiliza~ao da estrutura do PROERD 

para desenvolver conteudos de educa~ao para o transito nas 

escolas do ensino fundamental no municipio se Sao Jose dos 

Pinhais? 

Bem, existe uma pretensao que ja foi oficializada atraves de projetos de 

desenvolvimento de uma li~_;ao, que seria incorporada no final das dez 

li~_;oes, do curricula atualizado do PROERD, que contem 10 (dez) li<;6es, 

tanto para as 4as quanta para as 6as series do ensino fundamental, de mais 

uma li~_;ao de transito. E de fundamental importancia, como ja se havia 

falado anteriormente. A grande questao e que nao e simplesmente pegar-se 
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alguns conteudos e traduzir para a faixa etaria. lsso tern que ser feito 

atraves de uma pesquisa, verificadas quais as necessidades dessas faixas 

etarias, nas 4a e 6a sendo que das quartas series sao de 10 a nos e das 6as 

series de 12 anos os maiores percentuais. Verificar exatamente quais as 

necessidades, tanto em escolas particulares quanta escolas municipais. 

0 tenente acredita ainda que este trabalho de pesquisa venha contribuir 

para novas horizontes, pois muitas vezes existem algumas demandas que 

nao se consegue enxergar diante da "pratica pela pratica" e a pesquisa vern 

justamente esclarecer esses fatos que sao de fundamental importancia. 

48 Entrevista 

Nome: Soldado Marcelo Jose Francis 

1) Qual a sua fun~ao no PROERD? 

lnstrutor e auxiliar da coordenac;ao. 

2) Ha quanto tempo no PROERD? 

Desde janeiro de 2002. 

3) Conhece algum programa de educa~ao para o transito? 

Sim o do ORE, aqueles que as crianc;as visitam o ORE e fazem uma escola 

simulada na propria escola, posteriormente visitam o patio do DR e fazem 

urn simulado na mini -idade que Ia existe. 

4) Considera importante a educa~ao para o transito nas escolas? 

Sim, formando o cidadao do futuro a forc;a que isso tern em conseguir uma 

prevenc;ao e muito importante para tentar diminuir os indices de violencia no 

trans ito. 

5) Qual e a sua opiniao sobre o trabalho desenvolvido pela Policia 

Militar em educa~ao para o transito com crian~as? 
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"Muito efetivo, experiencia propria, eu tenho um filho de seis anos numa 

escola no bairro Centenario e a Polfcia Militar, atraves do Batalhao de 

Polfcia de Transite, ministrou instruc;oes de transite para eles, e eles 

receberam bloquinhos de multa, para penalizarem os pais quando 

cometessem alguma infrac;ao no transite, como aquila funcionava, pois 

freqOentemente ele me cobrava o que aprendeu". 

6) Qual e a sua opiniao sobre a utiliza~ao da estrutura do PROERD 

para desenvolver conteudos de educa~ao para o transite nas escolas 

do ensino fundamental no municipio de Sao Jose dos Pinhais? 

Na visao do soldado, com a estrutura que o PROERD tem hoje, talvez seria 

dificil incluir novos conteudos, porem se houvesse a possibilidade de esses 

conteudos serem dilufdos em cada aula, lembrando de tratar tambem dos 

conteudos de transite, associando-os as drogas e a violencia no transite 

seria de suma importancia. Bastaria assim que o instrutor do PROERD 

fosse preparado para desenvolver este trabalho. 

Ap6s a realizac;ao das entrevistas, pode-se notar o interesse dos 

profissionais envolvidos em que sejam repassadas informagoes sobre a educac;ao 

do transite para os alunos agrupando-as as ja transmitidas pelo PROERD. 
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8 CONSIDERACOES FINAlS 

8.1 CONCLUSAO 

Possuir comportamentos e atitudes corretas no transite e perfeitamente 

possivel, o ponto de partida esta no proprio homem, que em comunhao nas relagoes 

homem - mundo, solidariamente e positivamente, transforme o meio social transite. 

0 meio para esta conquista e a educagao, todavia, termos apenas um ponto de 

partida e um meio, nao basta, o querer e importante e por que nao dizer, a forga 

motriz. 

0 ser humane deve estar no mundo construindo-o historicamente, a escola 

construtiva nos alerta para esses fatos, dizendo que a educagao e um compromisso 

com a realidade. Entao, as concepgoes finalistas, que mantem o transite numa 

condigao de caos precisam ser desmistificadas, uma vez que isto e irreal e fruto da 

precariedade da educagao para o transite. Neste eixo transformador que e a 

educagao, podemos ensinar a crianga que quando adulta tambem ensine. 

0 educador por sua vez, deve participar nesse processo, nao sendo apenas 

um emissor, mas junto com a crianga, passar a assumir comportamentos corretos no 

transite, e assim, na soma das agoes e do querer, construirem o aprendizado 

significative a realidade em que vivem. 

8.2 SUGESTOES 

Embasado na premissa titulo deste trabalho e considerando o previsto no 

CTB, legislagao peculiar e propria e, finalmente, na pesquisa realizada, chegou-se a 
conclusao que e possivel incluir conteudos de educagao para o transite, usando a 

estrutura do Proerd, tendo em vista os resultados finais do trabalho proposto, bem 

como, da necessidade de um Programa de Educagao de Transite nas escolas do 

Ensino Fundamental, no Municipio de Sao Jose dos Pinhais, a qual possibilitou a 

concepgao de propostas que adiante se apresentam. 
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8.2.1 Sugestao para o Ensino Fundamental 

A sugestao de educac;ao para transite aos ciclos iniciais do ensino 

fundamental (1a a 4a series) deve partir do universe cultural do aluno em relac;ao ao 

conhecimento formal, orientando-o para uma nova leitura do seu proprio mundo. 

Deve implicar mudanc;as de comportamento no seu modo de ser e pensar sabre o 

tema transite. 0 conhecimento adquirido na escola s6 e significative quando o 

professor considera as experi€mcias dos alunos como ponto de partida para sua 

pratica pedag6gica, problematizando-as. 

A educac;ao para o transite deve estar conectada com o momenta hist6rico, 

com as normas sociais, com os costumes, enfim, com a cultura, oferecendo 

subsidies para que os alunos possam tamar parte, ou mesmo, idealizar e 

operacionalizar projetos de intervenc;ao no seu meio social, visando a melhoria da 

qualidade de vida. 

Cabe destacar aqui o trabalho desenvolvido em Curitiba, pelo Batalhao de 

Policia de Transite, em parceria com o DETRAN, direcionado para sensibilizar os 

usuaries do Sistema Transite, em que sao realizadas atividades de educac;ao para o 

transite para crianc;as e adolescentes atraves de inserc;oes nas salas de aulas, das 

escolas publicas e particulares. 

Basicamente o trabalho resume-se na distribuic;ao de materiais educativos e 

pedag6gicos, em que as crianc;a interagem com situac;oes de orientac;oes de boa 

conduta no transite, atraves de uma cartilha autocolante. 

No ensino fundamental, a proposta de educac;ao de transite tern como 

objetivos gerais permitir ao aluno: 

• perceber, a partir do sistema de transite de seu municipio, a realidade do 

transite no Brasil; 

• coletar e analisar informac;oes e procedimentos do sistema de transite de 

seu municipio; 

• analisar as leis de transite brasileiras e confronta-las com o 

comportamento humano no transite; 

• identificar OS problemas decorrentes do transite e relacionados a 
orientac;ao e fiscalizac;ao pelo poder publico; 

• formular hip6teses geradoras de alternativas para a resoluc;ao da 

problematica do transite; e 
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• possibilitar o exercfcio de uma nova pratica comportamental, cultural e 

social relacionada ao transite. 

Partindo deste pressuposto, os conteudos devem contemplar temas que 

favorec;am o conhecimento da problematica transite e, principalmente, 

gerem envolvimento, interesse e uma possfvel inquietude que produzam 

mudanc;as de comportamento. 

Os conteudos sugeridos para os primeiros ciclos do Ensino Fundamental (1 8 a 

48 series) foram organizados em blocos, isto e, conjuntos tematicos que lhes dao 

sentido. Parte destes conteudos podem ser abordadas como temas transversais na 

area de Hist6ria e Geografia, ficando sob a competencia do professor aprofunda-los 

de acordo com o nfvel de desenvolvimento dos alunos, bern como, proporcionar 

condic;oes de aprendizagens significativas que resultem na ac;ao interativa dos 

alunos com o seu meio social. 

Para a educac;ao de transite, elegem-se tres blocos gerais de conteudos: 

• a cidade e o transite; 

• a legislac;ao e o transite; e 

• o comportamento humano e os acidentes de transite. 

Cada bloco pode ser introduzido por urn texto ilustrativo, cujas informac;oes 

devem promover a reflexao, a analise, o levantamento de hip6teses e o apontar de 

soluc;oes para o problema analisado. 

Diferentemente das series iniciais do ensino fundamental, as series finais (58 

a sa series) disp6em de professores diversificados, de acordo com as materias ou 

disciplinas nas diferentes areas do conhecimento, com os conteudos distribufdos no 

planejamento em carga horaria determinada, cujo rigor dificulta a inclusao das aulas 

de educac;ao de transite. Entretanto, sabe-se que a grade curricular pode ser 

modificada, dependendo do interesse da escola em criar novas areas que fac;am 

parte do currfculo. Neste caso, as aulas de educac;ao de transite podem dispor de 

uma carga horaria especial durante todo o ano letivo, sob a orientac;ao de 

profissionais habilitados para tal. lsto nao quer dizer que OS demais professores 

fiquem alheios ao processo. Ao contrario, cabe ao corpo docente reforc;ar a 

importancia deste trabalho. 
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Para a elaborac;ao desta sugestao, levou-se em considerac;ao em primeiro 

plano, as caracteristicas psicobiol6gicas e sociais dos alunos de sa a aa series. lsto 

porque urn programa de educac;ao de Transite, fundamentalmente, deve estar em 

sintonia com o nivel de desenvolvimento e de interesses da faixa etaria a qual se 

destina. 

Pelo fato desses alunos, em sua maioria, mostrarem-se resistentes ao 

cumprimento de regras preestabelecidas, propoe-se neste programa de ensino o 

trabalho com textos, evidenciando que muitas cenas ocorridas no transite sao o 

resultado de urn comportamento humane inadequado. Partindo destas premissas, 

espera-se que se torne clara a compreensao dos alunos sobre a necessidade do 

respeito a normalizac;ao. As aulas de transite, desta maneira, tern urn carater 

formative sem implicar lic;oes de moral, mostrando a realidade como urn instrumento 

para a reflexao. 

Os conteudos sugeridos para OS ciclos finais do Ensino Fundamental (5a a aa 

series) sao: 

• saserie 

• 5aserie 

• 7aserie 

• aaserie 

Sinalizac;ao; o pedestre; o ciclista 

0 transite urbane 

0 transite rodoviario 

0 comportamento do homem e os acidentes de transite 
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RELACAO DAS ESCOLAS DE SAO JOSE DOS PINHAIS 

1) ESCOLA MUNICIPAL ALMIR FERRAZ - EDUCA<;AO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2) ESCOLA MUNICIPAL ANfBAL RIBEIRO LEAL- EDUCA<;AO INFANTIL 

E ENSINO FUNDAMENTAL 

3) ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCO DA ROCHA - ENSINO 

FUNDAMENTAL 

4) ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS -

EDUCA<;AO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL 

5) ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA- EDUCA<;AO INFANTILE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6) ESCOLA MUNICIPAL MODESTO ZANIOLO- EDUCA<;AO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7) ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI - EDUCA<;AO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8) ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BONK- ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MORO REDESCHI - ENSINO 

FUNDAMENTAL 

9) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOURDES BONIN- EDUCA<;AO 

INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL. 

10)ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO CONSTANTINO DA 

ROCHA - EDUCA<;AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
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APENDICE 1 -QUESTIONARIO PARA PESQUISA DE CAMPO 
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QUESTIONARIO 

Prezado(a) Senhor(a) Diretor(a), Professor(a), Pai ou Mae: 0 presente questionario e 

complemento importante para subsidiar a monografia realizada por este Oficial sob o 

titulo: 0 Uso da Estrutura do PROERD, na Educa~ao Para o Transito nas 

Escolas do Ensino Fundamental no Municipio de Sao Jose dos Pinhais, a qual 

encontra-se sendo desenvolvida como requisite obrigat6rio para a conclusao do 

Curse de Aperfeic;oamento de Oficiais, realizado na Academia Policial Militar do 

Guatupe em convenio com a Universidade Federal o Parana. Diante do que solicito 

sua prestimosa colaborac;ao em responder, com toda a sinceridade, as perguntas 

formuladas a seguir. Desde ja, agradec;o sua participac;ao. Cap QOPM MARIO 

JORGE ALVES LOPES. 

Pergunta 
n° 1: 

Qual o seu papel dentro da escola? 

D Diretor (a) D Professor(a) D Pai D Mae D Responsavel 

Sua escola e atendida pelo PROERD? 

D SIM D NAO 

Pergunta Em sua opiniao como e o desempenho do PROERD junto aos 
n° 3: alunos em sua escola e? 

muito born I +
3

1 +
2

1 +
1 

I 
0 

I _
1 

I _
2 

I _
3 

I muito ruim 

Pergunta Qual o nfvel de aceitac;ao dos alunos em relac;ao ao PROERD? 
n° 4: 

m u ito born 1-1-+-
3

--+---+ 
2
---+_+_

1
-+----=-o-+-_---=-

1
-+-_-=-

2
-+ __ 3=---~1 m u ito ru im 



Pergunta 
n° 5: 

Sua escola possui programa de educagao para o transite? 

D SIM D NAO 
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Pergunta 
n° 6: 

Considera importante a educagao para o transite para os 
alunos em sua escola? 

D SIM D NAO 

Pergunta Considera importante a participagao da Policia Militar no 
n° 7: desenvolvimento de um programa de transite em sua escola? 

D SIM D NAO 

Pergunta Considera ser possivel o PROERD adotar em sua programagao 
n° 8: conteudos de educa ao ara o transite? 

D SIM D NAO 
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APENDICE 2- ENTREVISTAS 
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ENTREVISTAS 

Prezado Coordenador/lnstrutor: A presente entrevista e complemento importante 

para subsidiar a monografia realizada por este Oficial sob o titulo: 0 Uso da 

Estrutura do PROERD, na Educa~ao Para o Transito nas Escolas do Ensino 

Fundamental no Municipio de Sao Jose dos Pinhais, a qual encontra-se sendo 

desenvolvida como requisite obrigat6rio para a conclusao do Curso de 

Aperfeigoamento de Oficiais, realizado na Academia Policial Militar do Guatupe em 

convenio com a Universidade Federal o Parana. Diante do que solicito sua 

colaboragao em responder, com toda a sinceridade, as perguntas formuladas a 

seguir. Desde ja, agradego sua participagao. Cap QOPM MARIO JORGE ALVES 

LOPES. 

Pergunta Qual a sua fungao junto ao PROERD? 
n° 1: 
Pergunta Ha quanta tempo atual junto ao PROERD? 
n° 2: 
Pergunta Conhece algum programa de educagao para o transite? 
n° 3: 
Pergunta Considera importante a educagao para o transite nas escolas? 
n° 4: 
Pergunta Qual e a sua opiniao sabre o trabalho desenvolvido pel a 
n° 5: 

Polfcia Militar em educagao para o transite com criangas? 

Pergunta Qual e a sua opiniao sabre a utilizagao da estrutura do 
n° 6: 

PROERD para desenvolver conteudos de educagao para o 

transite nas escolas do ensino fundamental no municipio se 

Sao Jose dos Pinhais? 


