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RESUMO 

Reflexao acerca da educa~tao como fator precipuo na redu~tao dos indices de 
acidentes de transito. Trata dos indices cada vez maiores de acidentes 
acompanhados de taxas crescentes de mortalidade que espantam e mobilizam as 
autoridades governamentais. Justifica par intermedio da experiencia do autor e de 
estudos de educa~tao para o transito, fundamentados nas bases do ensino, que a 
transmissao de conceitos que refletem no comportamento de urn indivfduo e 
proporcionada pela famflia e pela escola. Assevera que aquila que e aprendido 
desde os primeiros passos, toma propor~t6es capazes de acompanhar o indivfduo 
durante toda a sua existencia e, desta forma, afirma a necessidade da implanta~tao 
do programa de educa~tao no transito na grade curricular das escolas de educa~tao 
infantil, ensino fundamental e media no Estado do Parana, baseado em estudos que 
acompanhem a aprendizagem adequada. Cita o processo de aprendizagem nas 
suas mais variadas abordagens. Cita campanhas de preven~tao e controle criadas na 
tentativa de sensibilizar a popula~tao tao severamente atingida pelas 
irresponsabilidades cometidas par meio das infra~t6es graves de transito. Finaliza 
com urn programa de ensino que atinge desde a educa~tao infantil ate o ensino 
media que visa perpetuar a educa~tao como fator determinants da redu~tao de 
numero de acidentes de transito no Estado do Parana. 

Palavras-Chave: Educa~tao. Transito. Aprendizagem. C6digo de Transito Brasileiro. 



ABSTRACT 

Reflection on education as a prime value in reducing the rates of traffic accidents. It 
addresses the growing ranks of accidents accompanied by increasing rates of 
morbidity amazing and mobilize government authorities. Justified by the author's 
experience and education studies for transit, based on the foundations of education, 
that the transfer of concepts that reflect the behavior of an individual is provided by 
family and school. It says that what is learned from the early stage, taking proportions 
able to follow this man throughout his existence, and thus affirms the necessity of 
implementing the program of traffic education in the curriculum fundamental and 
medium in Parana State, based on studies that follow the cycle of learning 
appropriate. It lists the learning process in their various approaches. List campaigns 
for prevention and control created in an attempt to reach people so severely affected 
by the follies committed by the grave breaches of traffic. It ends with an education 
program that reaches from early childhood through high school that aims to 
perpetuate education as a determinant of the reduction of the number of traffic 
accidents in the state of Parana. 

Key-Words: Education. Transit. Learning. Brazilian traffic code. 



CF-

LDB-

ECA-

CTB-

CNH-

CNT-

MEC

DENATRAN

DNER

SETA-

SNT

CONTRAN

SEED-

CB-

PCN-

CEB-

PCN-

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Constituic;ao Federal 

Lei de Diretrizes e Bases 

Estatuto da Crianc;a e do Adolescente 

C6digo de Transito Brasileiro 

Carteira Nacional de Habilitac;ao 

C6digo Nacional de Transito 

Ministerio da Educac;ao e Cultura 

Departamento Nacional de Transito 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

Sociedade Educativa de Transito Amigo 

Semana Nacional de Transito 

Conselho Nacional de Transito 

Secretaria de Estado da Educac;ao 

Curricula Basico 

Plano Nacional de Educac;ao 

Camara de Educac;ao Basica 

Plano Curricular Nacional 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO . . . . . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1 0 
2 PROBLEMA DA PESQUISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 12 
3 JUSTIFICATIVA .................................................................................. 13 
4 OBJETIVOS ........................................................................................ 14 
4.1 Objetivo Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14 
4.2 Objetivos Especfficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
5 METODOLOGIA ................................................................................. 15 
6 LITERA TURA PERTINENTE . ............................. .. ......... .............. ....... 16 
7 LEGISLACAO . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 22 
7.1 Constituic;ao Federal . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 22 
7.2 Constituic;ao do Estado do Parana...................................................... 23 
7.3 Estatuto da Crianc;a e do Adolescente . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... 23 
7.4 C6digo de Transito Brasileiro ............................................................. 23 
7.5 Conselho Nacional de Transito ........................................................... 26 
7.6 Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao ............................................... 27 
7.7 Plano Nacional de Educac;ao .............................................................. 29 
7.8 Camara de Educac;ao Basica .............................................................. 30 
8 0 PROCESSO DE APRENDIZAGEM . ..... ............ .. ...... .... .. ................ 34 
8.1 Abordagens da Aprendizagem . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 34 
8.1.1 0 Processo Cognitivo ........ ........ .... .. ........ .. .... ......... .. ... . ..... ..... .. ........... 35 
8.1.2 A Aprendizagem por Descoberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 36 
8.1.3 0 lnteracionismo ....... ........ ...... ............. ............ ... ........ ..... ..... .............. 38 
8.1.4 A Teoria Dia16gica ............................................................................... 40 
8.1 .5 A Noc;ao do Conhecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 42 
8.2 A Aprendizagem Intercultural.............................................................. 46 
8.2.1 Confianc;a e Respeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 4 7 
8.2.2 Experimentar a ldentidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 4 7 
8.2.3 Realidade Construfdas ....... ........... ... . . ..... ... ............. ..... ..... .. ........ ........ 48 
8.2.4 0 Dialogo com o Outro . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 48 
8.2.5 Quest6es e Mudanc;a ........ ........ ... ... ..... ..... .... ............... ..... ....... .. ......... 49 
8.2.6 Envolvimento Total .. ..... ... ..... ........................................... ..... ............... 50 
8.2.7 0 Potencial Conflito ............................................................................. 50 
8.2.8 Uma Questao Complexa num Mundo Complexo ................................ 51 
8.2.9 lnterdisciplinaridade e Transversalidade ..... ............ ...... .. .. .. . ............... 51 
9 CIENCIAS DA EDUCACAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 53 
9.1 Sociologia da Educac;ao ................ ... . ...... .. . ................. ..... ...... ..... ........ 53 
9.1.1 Sfntese da Evoluc;ao do Ser Humano ........ ............ ...... ..... .. ... ............. 53 
9.1.2 A Sociedade para o Funcionalismo ..................................................... 54 
9.1.3 Func;ao da Educac;ao ... ... .. .. ... ..................... ................. ....... ................. 56 
9.2 Psicologia da Educac;ao . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 57 
9.2.1 Construtivismo .............. .. ..... ........................ ............. .... ...... ................. 58 
9.3 Psicologia do Desenvolvimento ........................................................... 59 
9.3.1 0 Desenvolvimento Humano . .................. ............ ... ........ ..... .......... ...... 59 
9.3.2 A lmportancia do Estudo do Desenvolvimento Humano ..... ... ....... ...... 60 
9.3.3 Fatores que lnfluenciam o Desenvolvimento Humano ........................ 60 
9.3.4 Aspectos do Desenvolvimento Humano .............................................. 60 



9.3.5 A Teoria do Desenvolvimento Humano de Jean Piaget ...................... 61 
10 CAMPANHAS PROMOVIDAS POR DIVERSOS ORGAOS .............. 63 
11 0 PROGRAMA DE ENS INO ..................... ................. .............. ....... .... 67 
11.1 Educagao na Pre-Escola ........ ............................................................. 67 
11.2 Educagao no En sino Fundamental .. .... .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. . 67 
11.3 Treinamento de Adolescentes .. . . ... ... . ... . .. .. .. .. . . . . ... .. .. .. . . . . . .. . . . .. . .. ... .. .. .. . 68 
11 .4 Capacitagao dos Do centes .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . 69 
12 CONCLUSAO . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 

REFERENCIAS ................................................................................... 72 



10 

11NTRODU<;Ao 

A passagem biblica no livro de Proverbios, capitulo 22, versiculo 6, fala 

sabre a educagao da crianga quanta ao que se pretende dela no decorrer de sua 

vida, versando que, se for realizada de forma correta, ate a sua morte, agira de 

acordo com o que lhe foi ensinado. Com base nesse texto e que se estabelece o 

ponto de partida para demonstrar que a educagao continua e fundamental para urn 

conhecimento solido. 

Na hist6rica evolugao da humanidade observa-se que a educagao 

desempenha urn papel importantfssimo, pais, por intermedio dela, e de acordo com 

as necessidades prementes, e que as geragoes adultas transmitem as geragoes 

imaturas quais os comportamentos que devem ser adotados para que haja uma 

convivencia harmoniosa no seio da sociedade. 

A retransmissao de conceitos, que refletem no comportamento adotado pelo 

individuo para uma convivencia pacifica, e proporcionada, num primeiro instante, 

pela familia e, em seguida, pela escola. Portanto, vislumbra-se que a educagao 

formal possui urn papel fundamental para fixar ou interferir no desenvolvimento do 

individuo. 

Acredita-se que a educagao, como fator de transformagao, tera a finalidade 

de inculcar conhecimentos na area de transito, vislumbrando, a mediae Iongo prazo, 

uma transformagao das caracterfsticas das pessoas, relativas a agoes como 

pedestres e condutores de veiculos automotores. 

Para fundamentar o presente trabalho, sera abordado o tema legislagao, e 

com o fito de fixar que as mudangas sao possiveis, abordar-se-a o processo de 

aprendizagem, bern como a fundamentagao da aquisigao desse processo por 

intermedio da Sociologia da Educagao, Psicologia da Educagao e Psicologia do 

Desenvolvimento, buscando referenciais te6ricos de autores dessas ciencias, com a 

finalidade de demonstrar que, respeitando o desenvolvimento psicol6gico dos 

individuos, por intermedio da educagao, serao atingidos os objetivos propostos com 

maior precisao e serao oportunizadas reflexoes e discussoes amplas sabre as 

questoes referentes a acidentes de transito. 

Finalmente, sera apresentada, como forma de busca para amenizagao dos 

impactos provocados pelos acidentes de transito, campanhas de conscientizagao 



11 

desenvolvidas por diversos 6rgaos para que, ao final, se possa enfocar a forma 

pedag6gica adequada e os principios que devem nortear a aplicagao da presente 

pesquisa no sistema educacional do Estado do Parana. 



.. 
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2 PROBLEMA DA PESQUISA 

Com o intuito de buscar resolug6es para os problemas de acidente de 

transito, os legisladores, por intermedio do C6digo de Transito Brasileiro (CTB), 

optaram pelo aprimoramento da formagao do condutor, tendo em vista os 

alarmantes Indices de acidentalidade, que hoje representam 1,5 milh6es de 

ocorrencias, com 34 mil mortes e 400 mil feridos por ano, com urn custo social 

estimado em R$ 10 bilh6es. 0 CTB trouxe a exigencia de cursos te6rico-tecnicos e 

de pratica de diregao veicular, incluindo diregao defensiva, protegao ao meio 

ambiente e primeiros socorros. Estendeu, ainda, essa exigencia aos condutores ja 

habilitados, por ocasiao da renovagao da Carteira Nacional de Habilitagao - CNH 

(CTB, art. 150), de modo a tambem atualiza-los e instrumentaliza-los na identificagao 

de situag6es de risco no transito, estimulando comportamentos seguros, tendo como 

meta a redugao de acidentes de transito. Entretanto, vislumbra-se que as ag6es 

adotadas nao tern contribuido para que os Indices diminuam, pais para que o 

resultado esperado pelas autoridades seja proficuo, e necessaria que o tema 

transito esteja inserido como materia interdisciplinar obrigat6ria no curricula 

educacional estadual. 

Com base nos dados enunciados no paragrafo anterior, objetivando alterar 

essa realidade, os estudos serao balizados no seguinte questionamento: De que 

forma as autoridades governamentais paranaenses poderao agir para que haja 

diminuigao do fndice de acidentes de transito no Estado? 
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3 JUSTIFICATIVA 

0 contexto atual dos sinistros de transito exige que instituic;oes, 6rgaos e 

organismos de nossa Sociedade se envolvam em iniciativas de Educac;ao para o 

Transito. 

As ac;oes pensadas, planejadas e implementadas, sao muitas e variadas, 

possuindo o intuito de minimizar os numeros tragicos de acidentes e de vftimas no 

transito do Estado do Parana. Estas ac;oes, muitas vezes, geram duplicidade, e, na 

maioria delas, nao demonstram a realidade do contexto do local aonde sao 

realizadas e nem com as pessoas a que se destinam. Para a ac;ao de educar, nao 

existe uma formula ou receita pronta que, sendo usada, garanta resultados positivos. 

A Educac;ao para o Transito, por nao contar com bibliografia especffica, tern 

propiciado produc;ao de materiais que, muitas vezes, nao estao de acordo com os 

objetivos e propostas das instituic;oes e nem com as normativas existentes, tanto nas 

areas do transito como da educac;ao. 

Os organismos que se dedicam a educac;ao para o transito, tendo em vista a 

falta de bibliografia de fundamentac;ao te6rica disponfvel, buscam livros, textos, 

jogos, entre tantos outros, que venham a par em pratica ac;oes educativas para urn 

transito mais seguro. Esta necessidade tern gerado uma grande gama de materiais 

pedag6gicos que buscam apropriar-se deste mercado que, dia a dia, se consolida e 

fortifica, forc;ados pela realidade tragica e pelas exigencias legais (CTB, LOB, PCN). 

Esta grande produc;ao de materiais, por vezes, com objetivo exclusivamente 

lucrativo, tern ocupado espac;o de ac;oes educativas para o transito em escolas e 

outras instituic;oes. Os 6rgaos Executivos Estaduais tern elencado entre suas 

competencias legais previstas no C6digo de Transito Brasileiro, o compromisso com 

a educac;ao para o transito no ambito de sua jurisdic;ao. 

Dessa forma, torna-se urgente que se construa coletivamente, com 

representac;ao de todos os organismos governamentais e nao governamentais urn 

documento norteador de educac;ao para o transito. Entretanto, considerando as 

diferenc;as culturais, nao deve ser imposto, mas propor urn caminho, uma forma de 

consulta, uma forma de gerar ac;oes que possam unir todos aqueles que trabalham 

com a Educac;ao para o Transito, buscando propagar a importancia desse trabalho 

aqueles que ainda nao 0 fazem. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Constitui objetivo geral analisar a educac;ao como fator fundamental nas 

ac;oes de busca da reduc;ao do fndice de acidentes, desenvolvendo nas pessoas 

atitudes corretas para a pratica do transito. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Constituem-se objetivos especfficos: 

a) Analisar, na atual legislac;ao, a possibilidade de inserc;ao do tema transito 

no sistema educacional no Estado do Parana; 

b) Demonstrar, por intermedio de pressupostos pedag6gicos, a forma mais 

adequada para aplicac;ao de conteudos sobre o transito, da educac;ao 

infantil ao ensino medio; 

c) Propor que docentes da educac;ao infantil ao ensino medio, da rede 

municipal e estadual de ensino, recebam conhecimentos tecnicos para 

que ministrem aulas regulares sobre o transito e seus componentes; 

d) Demonstrar, com base em pressupostos psicossociais, que o 

comportamento do indivfduo e reflexo do que lhe foi inculcado nas fases 

de seu desenvolvimento cognitivo; 
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5 METODOLOGIA 

A fim de que esta pesquisa pudesse ser desenvolvida adequadamente, foi 

realizado inicialmente urn exame da literatura pertinente. 

0 carater cientffico do trabalho esta na busca pelas contribui<;oes de autores 

que ja estudaram o assunto e publicaram obras no intuito de esclarecer ou expor 

suas opinioes e convic<;oes. 

Este exame da literatura se deu, por razoes 16gicas e didaticas, por 

intermedio da sistematiza<;ao e apresenta<;ao da legisla<;ao relevante para os t6picos 

estudados, bern como da doutrina a respeito destas fundamenta<;oes legals 

apresentadas, com a opiniao de diversos autores a respeito das questoes propostas. 

Nesta revisao foram pesquisadas todas as varia<;oes dos processes de 

aprendizagem, bern como seus ciclos a tim de estabelecer a normatiza<;ao vigente 

mais adequada para a missao de realizar a implanta<;ao do programa de educa<;ao 

no transite nas escolas desde a educa<;ao infantil ate o ensino media. 

Ainda, com rela<;ao as peculiaridades da implanta<;ao do referido programa, 

buscou-se pesquisar o hist6rico de locals, estados ou escolas que adotam tais 

princfpios, sendo que tal pesquisa foi realizada tanto em material impressa quanta o 

disponivel na rede mundial de computadores (internet). 

Desta forma, objetivou-se evidenciar a importancia do tema no contexte 

atual da Educa<;ao, formando a base te6rica necessaria para proposta de 

padroniza<;ao dos requisites para a confec<;ao do programa de educa<;ao como fator 

precfpuo para a redu<;ao dos indices de acidente de transite, bern como das 

exigemcias nele presentes. 
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6 LITERA TURA PERTINENTE 

0 Transito e uma resultants das aglomerac;oes humanas, tendo surgido o 

vefculo para facilitar o deslocamento, a comunicac;ao e a interac;ao entre as pessoas. 

0 transito nao e apenas a relac;ao direta de vefculos, sinalizac;oes, leis, vias e 

pedestres, vai alem de tudo isso, pais e urn ambiente que se completa com a uniao 

harmonica dos seus componentes. 

0 CTB (2002, p. 27), em seu artigo 1°, § 1°, conceitua o transito como: "a 

utilizac;ao das vias par pessoas, vefculos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou nao, para fins de circulac;ao, parada, estacionamento e operac;ao de 

carga ou descarga." 

De acordo com Rozestraten (1988, p. 4), "Transito e o conjunto de 

deslocamento de pessoas e de vefculos em vias publicas, dentro de urn sistema 

convencional de normas que tern par finalidade assegurar a integridade de seus 

participantes." 

Nao e recente, no contexto educacional brasileiro, a inserc;ao do tema 

transito, podendo-se observar que muitas ac;oes voltadas a educac;ao de transito 

ocorreram nas ultimas decadas, das quais se podem destacar: 

1. Em 1949, foi criado urn anteprojeto de Educac;ao de Transito para as 

escolas, com o fito de alterar o C6digo Nacional de Transito (CNT), o qual ja 

vigorava ha 08 ( oito) a nos. Essa alterac;ao previa a possibilidade de organizar e 

executar urn programa sistematico para a educac;ao do operador do vefculo e do 

pedestre. 

2. 0 segundo CNT foi institufdo em 1966, e, de acordo com o art. 124, a 

responsabilidade da realizac;ao de campanhas educativas de transito era do 

Conselho Nacional de Transito, bern como se incumbiu o Ministerio da Educac;ao e 

Cultura (MEC) a promoc;ao e divulgac;ao de noc;oes de transito nas escolas basicas e 

medias do pafs, de acordo com programa do Conselho Nacional de Transito. 

3. As publicac;oes do Departamento Nacional de Transito (DENATRAN), na 

decada de 70, eram baseadas em programas audiovisuais, livros e cartilhas, que 

ensinavam conceitos, regras e o respeito ao policial e as leis de transito, no entanto, 

sem nenhuma reflexao sabre o transito. 
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4. Os Simp6sios Nacionais de Educagao de Transito, organizados pelo 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e DENATRAN, 

intensificaram-se nos anos 80, tanto que em setembro de 1980, por ocasiao do 

transcurso do II Simp6sio Nacional de Transito, houve a proposta de implantagao da 

Educagao para o Transito no ensino de 1° e 2° graus. No entanto, restrito as capitais 

e grandes cidades. A execugao do projeto, bern como a impressao do material 

pedag6gico, foi pela Universidade Federal do Rio Grande do Sui, sendo que a 

distribuigao foi realizada pelas Secretarias de Educagao. Os materiais nao eram 

diferentes dos que ja existiam, ou seja, para o 1° grau orientavam pedestres, 

passageiros e ciclistas quanto ao comportamento no transito, ja no 2° grau, 

preparavam os alunos para serem futuros motoristas. 

5. 0 Estado do Mato Grosso do Sui, em 1988, fundou a Sociedade Educativa 

de Transito Amigo (SETA). Foram organizados debates, cursos de legislagao e 

educagao de transito, treinamento de alunos, reciclagem de policiais e outros 

eventos. Em 1991, a SETA implantou a Guarda Mirim (Patrulha Escolar de 

Seguranga) e campanhas educativas para a comunidade. 

Com a Nova Republica, outras iniciativas foram tomadas na busca de 

solugoes para a situagao do transito. No entanto, frente as transformagoes polfticas, 

sociais e culturais; ao avango da area tecnol6gica; ao crescimento das cidades; ao 

aumento populacional; a ampliagao da frota de veiculos; e ao elevado numero de 

acidentes entre outros, o CTN deixou de atender as necessidades da sociedade. 

Em 23 de setembro de 1997, foi sancionada a Lei n.0 9.503, que instituia o 

novo C6digo de Transito Brasileiro - CTB, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 

1998. 0 novo CTB confere grande importancia a educagao e dedicou seis artigos a 

educagao de transito, dentre os quais se destacam os artigos 7 4, 75, 76 e 326. 

a) 0 Artigo 326 do CTB (2002, p. 1 00) dispoe sobre a obrigatoriedade da 

Semana Nacional de Transito (STN): "A Semana Nacional de Transito sera 

comemorada anualmente no periodo compreendido entre 18 e 25 de setembro." 

Nesse periodo, os 6rgaos e entidades de transito do pais criam atividades de 

incentive a reflexao sobre a seguranga no transito, por intermedio de campanhas, 

panfletos, uso da midia, entre tantas coisas. 

Em algumas regioes, o tema transito s6 e trabalhado na SNT e mesmo assim, 

sem uma filosofia de conscientizagao e mudanga de valores de forma eficaz e 

continua, contrariando o que dis poe os Artigos 7 4 e 75 do CTB. 
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b) 0 Artigo 74 do CTB (2002, p. 47) diz que: A educac;ao para o transito e 

direito de todos (0 grifo e nosso.) e constitui dever prioritario para os componentes 

do Sistema Nacional de Transito. 

§ 1 o - E obrigat6ria a existencia de coordenagao educacional em cad a 6rgao 

ou entidade componente do Sistema Nacional de Transito. 

§ 2° - Os 6rgaos ou entidades executivos de transito deverao promover, 

dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convenio, o funcionamento de 

Escolas Publicas de Transito, nos moldes e padr6es estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Transito (CONTRAN). 

c) 0 Artigo 75 CTB diz que: 

0 CONTRAN estabelecera, anualmente, os temas e os cronogramas das 
campanhas de ambito nacional que deverao ser promovidas por 6rgaos ou 
entidades do sistema nacional de transito, em especial nos periodos 
referentes as ferias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional 
de Transito. (CTB, 2002, p. 48) 

§ 1 o - Os 6rgaos ou entidades do Sistema Nacional deverao promover outras 

campanhas de ambito de sua circunscrigao e de acordo com as peculiaridades 

locais. 

§ 2° -As campanhas de que trata este artigo sao de carater permanente, e os 

servigos de radio e difusao sonora de sons e imagens explorados pelo poder publico 

sao obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequencia recomendada pelos 

6rgaos competentes do Sistema Nacional de Transito. 

d) Em muitas escolas o tema Transito tambem nao e desenvolvido como 

previsto no Artigo 76 do CTB: 

A educac;:ao para o transito sera promovida na pre-escola e nas escolas de 
1 °, 2° e 3° graus, por meio de planejamento e ac;:oes coordenadas entre 
6rgaos e entidades do Sistema Nacional de Transito e de educac;:ao da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, nas respectivas 
areas de educac;:ao (0 grifo e nosso.). 
Paragrafo unico - para a finalidade prevista neste artigo, o Ministerio da 
Educa9ao e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho 
de 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 seguran98 de transito; 
II - a ado9ao de conteudos relativos a educa9ao para o transito nas escolas 
de forma9ao para o magisterio e o treinamento de professores e 
multiplicadores. 
Ill - a cria9ao de corpos tecnicos interprofissionais para levantamento e 
analise de dados estatisticos relativos ao transito; 
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IV - a elaborac;ao de pianos de reduc;ao de acidentes de transito junto aos 
nucleos interdisciplinares universitarios de transito, com vistas a integrac;ao 
universidades- sociedade na area de transito. (CTB, 2002, p. 48) 

Entretanto, embora prevista na legisla~ao de transito atual, a realidade e que 

poucas escolas brasileiras trabalham o conteudo transito, ate porque, os livros 

didaticos, quando abordam o tema, o fazem de forma superficial, transmitindo 

conhecimentos in6cuos e sem aprofundamento. 

Com rela~ao aos campos de sociologia, psicologia e educa~ao observa-se 

na obra Conhecimento e Mudan~a. a preocupa~ao constante de Piaget em 

evidenciar os aspectos estruturais do pensamento, tanto que o leva a construir a 

teoria do desenvolvimento cognitivo, situando-se na perspectiva do sujeito e 

centrando-se em suas a~oes e nas mudan~as que nele operam. Explicita que nao 

sao referenciadas as transforma~oes do mundo ou do meio que cerca o sujeito, mas 

a transforma~ao que este sofre em contato com o meio, que e vista como o palco no 

qual desenvolve a sua a~ao e do qual toma os elementos para a sua 

autotransforma~ao. 

Observa-se, ainda, como fator relevante para a educa~ao, decorrente das 

interpreta~oes das teorias de Vygotsky, a importancia da atua~ao dos outros 

membros do grupo social na media~ao entre a cultura e o indivfduo, pois uma 

interven~ao deliberada desses membros da cultura, nessa perspectiva, e essencial 

no processo de desenvolvimento. 

Diante da realidade atual observada, verifica-se a possibilidade, por 

intermedio de procedimentos educacionais, de despertar a necessidade no cidadao 

de conscientizar-se com rela~ao as questoes de comportamento no transito, tanto 

como pedestre quanta como condutor de qualquer tipo de vefculo automotor. 

Dessa forma, e fundamental que seja inserida nos programas escolares a 

materia de transito, propiciando que os alunos inculquem comportamentos 

adequados, pois adotando diariamente tais comportamentos e que se condicionarao 

a adota-los, contribuindo, no ambiente de transito, para sua seguran~a individual e 

da coletividade. 

Segundo estudos de Durkheim, os fatos sociais atingem toda a sociedade, o 

que s6 e possfvel se admitir que a sociedade e urn todo integrado. Se tudo na 

sociedade esta interligado, qualquer altera~ao afeta toda a sociedade, o que quer 

dizer que se algo nao vai bern em algum setor da sociedade, toda ela sentira o 
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efeito. Para tanto, destaca-se o papel fundamental da educac;ao nesse processo, 

segundo o proprio Durkhein. 

A educagao tem por objetivo suscitar e desenvolver, no individuo, certo 
numero de estados fisicos, intelectuais e marais, reclamados pela 
sociedade polftica, no seu conjunto, e pelo meio especial no qual ele esta 
inserido. 

Consoante Maria J. Martinez; Carlos E. 0. Lahore, nao existe apenas na 

sociedade e nos individuos uma demanda difusa de educac;ao, concebida como 

nivel de aspirac;ao desejavel. Tambem e preciso considerar as necessidades 

objetivas de educa<;ao presentes em urn dado momenta da sociedade (0 grifo e 

nosso). Tais necessidades podem definir-se como as tarefas concretas que a 

sociedade propoe ao sistema educacional, e que procedem de exigencias de carater 

diferente, umas derivadas da estrutura economica e outras requeridas pela coesao 

social. 

A infancia e uma etapa biologicamente util, que se caracteriza como sendo o 

perfodo de adaptac;ao progressiva ao meio ffsico e social. A adaptac;ao, aqui, e 

"equilibria", cuja conquista dura toda a infancia e adolescencia e define a 

estruturac;ao propria destes periodos existenciais. E, conforme ensina o psicologo 

Jean Piaget (1985), "educar e adaptar o individuo ao meio social ambiente". 

Piaget foi urn dos grandes estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento, 

dedicou-se exclusivamente ao estudo do desenvolvimento cognitivo, quer dizer, a 
genese da inteligencia e da logica. Ele concluiu pela existencia de quatro estagios 

ou fases do desenvolvimento da inteligencia. Em cada estagio ha urn estilo 

caracteristico por intermedio do qual o individuo constroi seu conhecimento. Dessa 

forma, pode-se observar: 

• Primeiro estagio: sen so rio motor ( ou pratico ), de 0 - 2 a nos: trabalho 

mental: estabelecer relac;oes entre as ac;oes e as modificac;oes que elas provocam 

no ambiente ffsico; exercfcio dos reflexos; manipulac;ao do mundo por meio da ac;ao. 

Ao final, constancia/permanencia do objeto. 

• Segundo estagio: pre-operatorio ( ou intuitivo ), de 2 - 6 a nos: 

desenvolvimento da capacidade simbolica (simbolos mentais: imagens e palavras 

que representam objetos ausentes); explosao lingl.Hstica; caracteristicas do 
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pensamento (egocentrismo, intuigao, variancia); pensamento dependente das agoes 

extern as. 

• Terceiro estagio: operat6rio-concreto, de 7 - 11 anos: capacidade de agao 

interna: operagao. Caracterlsticas da operagao: reversibilidade/invariancia -

conservagao ( quantidade, constancia, peso, volume); descentragao/capacidade de 

seriagao/capacidade de classificagao. 

• Quarto estagio: operacional-formal (abstrato), a partir de 11 anos: a 

operagao se realiza por meio da linguagem (conceitos). 0 racioclnio e hipotetico

dedutivo (levantamento de hip6teses; realizagao de dedugoes). Essa capacidade de 

sair-se bern com as palavras e essa independencia em relagao ao recurso concreto 

permite: ganho de tempo; aprofundamento do conhecimento; domlnio da ciencia da 

filosofia. 

Portanto, por intermedio de aulas de transito pedagogicamente preparadas, 

tanto para educagao infantil quanto para o ensino fundamental e medio, e com os 

assuntos devidamente distribuldos, acredita-se que o presente estudo contribuira 

para o desenvolvimento intelectual do indivlduo em todas as fases da educagao, 

inculcando cognitivamente comportamentos na area de transito, os quais serao uteis 

para a pessoa e, em consequencia, para a comunidade da qual faz parte. 
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7 LEGISLACAO 

A base legal do Sistema Nacional de Transito (SNT) esta contida na 

Constituigao Federal e na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 

C6digo de Transito Brasileiro (CTB). Entretanto, convem destacar outras legislagoes 

que norteiam o presente estudo, tais como: a Constituigao do Estado do Parana, a 

Lei n° 8.069, de 13/07/1990, que dispoe sabre o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente (ECA), a Lei 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educagao nacional (LOB), e a Resolugao n° 120, de 14/02/2001, do Conselho 

Nacional de Transito, que dispoe sabre o projeto de educagao e seguranga no 

trans ito. 

7.1 Constituigao Federal 

A Constituigao Federal trata o tema educagao de forma sistematica, a 

comegar pelos direitos sociais (Art. 6°), destaca o regime de colaboragao, em 

materia de educagao, entre os governos federal, estadual e municipal (Art. 23), 

estabelece a educagao como direito de todos, visando ao plena desenvolvimento da 

pessoa para o exercicio da cidadania (art. 205) e expoe que compete privativamente 

a Uniao legislar sabre transito (Art. 22). 

Art. 6° Sao direitos sociais a educac;ao, a saude, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a seguranc;a, a previdencia social, a protec;ao a maternidade e a 
infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituic;ao. 
Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municfpios: 
V - proporcionar os meios de acesso a cultura, a educac;ao e a ciencia; 
Art. 205. A educac;ao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera 
promovida e incentivada com a colaborac;ao da sociedade, visando ao plena 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e 
sua qualificac;ao para o trabalho. 
Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sabre: 
XI - transito e transporte; 
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7.2 Constitui~ao do Estado do Parana 

A Constitui~ao do Estado do Parana, no capitulo II, da educa~ao, da cultura e 

do desporto, se~ao I, da educa~ao, refor~ou o preceituado na Carta Magna ao 

estabelecer, em seu artigo 177, que a Educa~ao e direito de todos e dever do 

Estado e da familia. 

A educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida 
e incentivada com a colaboragao da sociedade, visando ao plena 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e 
sua qualificagao para o trabalho. 

7.3 Estatuto da Crian~a e do Adolescente 

0 Estatuto da Crian~a e do Adolescente, da mesma forma que os dispositivos 

constitucionais, preve como dever da familia, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetiva~ao dos direitos a vida, a 
saude, a educa~ao (Art. 4.0 e 53). 

Art. 4° E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivagao dos direitos 
referentes a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao esporte, ao lazer, 
a profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivemcia familiar e comunitaria. 
Art. 53. A crianga e o adolescente tem direito a educagao, visando ao plena 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercfcio da cidadania e 
qualificagao para o trabalho, lhes assegurando. 

7.4 C6digo de Trans ito Brasileiro 

Mais especificamente na area de transito, o CTB estabelece, no Art. 1°, § 2°, 

que o transito em condi~oes seguras e um direito de todos e dever dos 6rgaos e 

entidades componentes do SNT, aos quais cabe adotar as medidas necessarias 

para assegurar esse direito e no §5°, do mesmo artigo, preceitua que os 6rgaos e 
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entidades de transito pertencentes ao sistema darao prioridade em suas a<;6es a 
defesa da vida. 

Art. 1 ° 0 trans ito de qualquer natureza nas vias terrestres do territ6rio 
nacional, abertas a circulac;ao, rege-se por este C6digo. 
§ 2° 0 transito, em condic;oes seguras, e um direito de todos e dever dos 
6rgaos e entidades componentes do Sistema Nacional de Transito, a estes 
cabendo, no ambito das respectivas competencias, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito. 
§ so Os 6rgaos e entidades de transito pertencentes ao Sistema Nacional de 
Transito darao prioridade em suas ac;oes a defesa da vida, nela incluida a 
preservac;ao da saude e do meio-ambiente. 

0 CTB, entre suas finalidades, destaca a educa<;ao (Art. 5° e 6°) e as 

competencias dos 6rgaos do Sistema Nacional de Transito (Art. 14, 19, 20, 21, 22 e 

24) aonde se incluem a<;6es de estfmulo, orienta<;ao e execu<;ao de campanhas 

educativas de transito. 

Art. so 0 Sistema Nacional de Transito e o conjunto de 6rgaos e entidades 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios que tem por 
finalidade o exercicio das atividades de planejamento, administrac;ao, 
normatizac;ao, pesquisa, registro e licenciamento de veiculos, formac;ao, 
habilitac;ao e reciclagem de condutores, educac;ao, engenharia, operac;ao do 
sistema viario, policiamento, fiscalizac;ao, julgamento de infrac;oes e de 
recursos e aplicac;ao de penalidades. 
Art. 6° Sao objetivos basicos do Sistema Nacional de Transito: 
I - estabelecer diretrizes da Politica Nacional de Transito, com vistas a 
seguranc;a, a fluidez, ao conforto, a defesa ambiental e a educac;ao para 0 

transito, e fiscalizar seu cumprimento. 
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Transito - CETRAN e ao 
Conselho de Transito do Distrito Federal - CONTRANDIFE: 
IV- estimular e orientar a execuc;ao de campanhas educativas de transito. 
Art. 19. Compete ao 6rgao maximo executivo de transito da Uniao: 
V - supervisionar a implantac;ao de projetos e programas relacionados com 
a engenharia, educac;ao, administrac;ao, policiamento e fiscalizac;ao do 
transito e outros, visando a uniformidade de procedimento; 
XV - promover, em conjunto com os 6rgaos competentes do Ministerio da 
Educac;ao e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a 
elaborac;ao e a implementac;ao de programas de educac;ao de transito nos 

· estabelecimentos de ensino; 
XVI - elaborar e distribuir conteudos programaticos para a educac;ao de 
transito; 
Art. 20. Compete a Policia Rodoviaria Federal, no ambito das rodovias e 
estradas federais: 
VIII - implementar as medidas da Politica Nacional de Seguranc;a e 
Educac;ao de Transito; 
IX - promover e participar de projetos e programas de educac;ao e 
seguranc;a, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 
Art. 21. Compete aos 6rgaos e entidades executivos rodoviarios da Uniao, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, no ambito de sua 
circunscric;ao: 
XI - promover e participar de projetos e programas de educac;ao e 
seguranc;a, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 
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Art. 22. Compete aos 6rgaos ou entidades executivos de transito dos 
Estados e do Distrito Federal, no ambito de sua circunscrigao: 
XII - promover e participar de projetos e programas de educagao e 
seguranga de transito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; 
Art. 24. Compete aos 6rgaos e entidades executivos de transito dos 
Municfpios, no ambito de sua circunscrigao: 
XV - promover e participar de projetos e programas de educagao e 
seguranga de transito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; 

0 C6digo de Transite Brasileiro dedica o capitulo VI a educac;ao de transite: 

CAPITULO VI 
DA EDUCAQAO PARA 0 TRANSITO 

Art. 74. A educagao para o transito e direito de todos e constitui dever 
prioritario para os componentes do Sistema Nacional de Transito. 
§ 1 o E obrigat6ria a existencia de coordenagao educacional em cad a 6rgao 
ou entidade componente do Sistema Nacional de Transito. 
§ 2° Os 6rgaos ou entidades executivos de transito deverao promover, 
dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convenio, o 
funcionamento de Escolas Publicas de Transito, nos moldes e padroes 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 75. 0 CONTRAN estabelecera, anualmente, os temas e os 
cronogramas das campanhas de ambito nacional que deverao ser 
promovidas par todos os 6rgaos ou entidades do Sistema Nacional de 
Transito, em especial nos perfodos referentes as ferias escolares, feriados 
prolongados e a Semana Nacional de Transito. 
§ 1° Os 6rgaos ou entidades do Sistema Nacional de Trans ito deverao 
promover outras campanhas no ambito de sua circunscrigao e de acordo 
com as peculiaridades locais. 
§ 2° As campanhas de que trata este artigo sao de carater permanente, e os 
servigos de radio e difusao sonora de sons e imagens explorados pelo 
poder publico sao obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequencia 
recomendada pelos 6rgaos competentes do Sistema Nacional de Transito. 
Art. 76. A educagao para o transito sera promovida na pre-escola e nas 
escolas de 1 °, 2° e 3° graus, par meio de planejamento e agoes 
coordenadas entre os 6rgaos e entidades do Sistema Nacional de Transito 
e de Educagao, da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municfpios, nas respectivas areas de atuagao. 
Paragrafo unico. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministerio da 
Educagao e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante 
convenio, promovera: 
I - a adogao, em todos os nfveis de ensino, de urn curricula interdisciplinar 
com conteudo programatico sabre seguranga de transito; 
II - a adogao de conteudos relativos a educagao para o transito nas escolas 
de formagao para o magisterio e o treinamento de professores e 
multiplicadores; 
Ill - a criagao de corpos tecnicos interprofissionais para levantamento e 
analise de dados estatfsticos relativos ao transito; 
IV - a elaboragao de pianos de redugao de acidentes de transito junto aos 
nucleos interdisciplinares universitarios de transito, com vistas a integragao 
universidades-sociedade na area de transito. 



26 

Art. 77. No ambito da educa<fao para o transito cabera ao Ministerio da 
Saude, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional 
esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso 
de acidente de transito. 
Paragrafo unico. As campanhas terao carater permanente par intermedio do 
Sistema Unico de Saude - SUS, sendo intensificadas nos perfodos e na 
forma estabelecidos no art. 76. 
Art. 78. Os Ministerios da Saude, da Educa<fao e do Desporto, do Trabalho, 
dos Transportes e da Justi9a, par intermedio do CONTRAN, desenvolverao 
e implementarao programas destinados a preven<faO de acidentes. 
Paragrafo unico. 0 percentual de dez par cento do total dos valores 
arrecadados destinados a Previdencia Social, do Premia do Segura 
Obrigat6rio de Danos Pessoais causados par Vefculos Automotores de Via 
Terrestre- DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
serao repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de 
Transito para aplica<faO exclusiva em programas de que trata este artigo. 
Art. 79. Os 6rgaos e entidades executives de transite poderao firmar 
convenio com os 6rgaos de educa9ao da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municfpios, objetivando o cumprimento das obriga96es 
estabelecidas neste capitulo. 

Conforme se pode observar, o art. 76 estabelece que a educa<;ao de transito 

deva ser promovida na educa<;ao infantil e nas escolas de ensino fundamental, 

medio e superior, por meio de planejamento e a<;6es coordenadas entre os diversos 

6rgaos do Sistema Nacional de Transito e do Sistema Nacional de Educa<;ao, em 

todos os niveis, cabendo, de acordo com a legisla<;ao, ao Ministerio da Educa<;ao 

promover a ado<;ao de curricula interdisciplinar sobre seguran<;a de transito em 

todos os niveis de ensino, alem de conteudos relatives a educa<;ao para o transito 

nas escolas de forma<;ao para magisterio e o treinamento de professores e 

multiplicadores. 

7.5 Conselho Nacional de Transito 

Complementando o que preceitua o CTB, a Resolu<;ao n° 265 do CONTRAN, 

de 14 de dezembro de 2007, dispoe sobre a forma<;ao te6rico-tecnica do processo 

de habilita<;ao de condutores de veiculos automotores eletricos como atividade 

extracurricular no ensino medio e define os procedimentos para implementa<;ao nas 

escolas interessadas, para tanto, estabelece: 

0 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da 
competencia que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o C6digo de Transito Brasileiro, e conforme 



27 

Decreta n° 4. 711, de 29 de maio de 2003, que dispoe sabre a Coordena<;ao 
do Sistema Nacional de Transito, e Considerando a necessidade de 
medidas complementares para o cumprimento do disposto nos artigos 74 e 
79 do Capftulo VI do C6digo de Transito Brasileiro; 
Considerando o disposto na Politica Nacional de Transito em sua diretriz 
que visa aumentar a seguran<;a e promover a educa<;ao para o transito junto 
as institui<;oes de ensino; 
Considerando a importancia de desenvolver valores, integrando o jovem ao 
sistema transito em seus diferentes papeis; 
Considerando a necessidade de melhoria no processo de forma<;ao de 
condutores; 
Considerando o que consta do processo n° 80001.015595/2005-40, resolve: 
Art. 1° lnstituir a forma<;ao te6rico - tecnica do processo de habilita<;ao de 
condutores, como atividade extracurricular em escolas de ensino media, de 
acordo com os conteudos estabelecidos na Resolu9ao 168/04 CONTRAN. 
Art. 2° A atividade extracurricular, uma vez desenvolvida em conformidade 
com esta Resolu<;ao, sera reconhecida como o curso de forma<;ao te6rico -
tecnica, necessaria para que o aluno possa submeter-se ao exame escrito 
de legisla<;ao de transito para, se habilitado, conduzir vefculo automotor. 
Art. 3° As escolas interessadas no desenvolvimento e na execu<;ao desta 
atividade extracurricular, cientes das condi96es estabelecidas no Anexo I 
desta Resolu<;ao, devem solicitar autoriza<;ao junto ao 6rgao executivo de 
transito do Estado ou do Distrito Federal, na forma dos documentos 
constantes do Anexo II desta Resolu9ao. 
Paragrafo unico. Cabe ao 6rgao ou entidade executivo de transito do Estado 
ou do Distrito Federal examinar a documenta9ao apresentada, fiscalizar as 
condi<;oes ffsicas e materiais da escola requerente, estabelecer, quando 
necessaria, exigencias a serem cumpridas em prazo determinado e 
conceder autoriza<;ao, conforme Anexo Ill. 
Art. 4° A escola autorizada expedira certificado de participa9ao na atividade 
extracurricular, conforme Anexo IV desta Resolu9ao, aos alunos com 
frequencia igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
Paragrafo unico. A escola devera encaminhar ao 6rgao que a autorizou, os 
certificados expedidos, acompanhados de rela9ao nominal dos alunos, 
conforme Anexo V desta Resolu9ao, para fins de autentica9ao. 
Art. 5° De posse do certificado referido no art. 4° desta Resolu9ao, o 
interessado em obter a Permissao para Dirigir Vefculo Automotor, desde 
que preencha os requisites exigidos no art. 140 da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, podera encaminhar-se ao 6rgao executivo de transito 
responsavel e dar infcio formal ao processo de habilita9ao. 
Paragrafo unico. No caso de reprova9ao no exame escrito prestado no 
6rgao executivo de transito do Estado ou do Distrito Federal, o candidato 
devera frequentar curso de forma9ao de condutor, nos moldes da legisla9ao 
vigente. 
Art. 6° Compete ao 6rgao executivo de transito do Estado ou do Distrito 
Federal o controle, a fiscaliza9ao e a execu9ao da atividade extracurricular 
prevista nesta Resolu9ao. 
Art. 7° Fica revogada a Resolu9ao n° 120, de 14 de fevereiro de 2001, do 
CONTRAN. 
Art. 8° Esta Resolu9ao entra em vigor na data de sua publica9ao. 

7.6 Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao 

A citac;ao desse referencial legal e importante para o estudo realizado, pais, 

par seu intermedio, demonstra-se que, com polftica educacional seria e consciente, 
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o governo podera, sem a necessidade de altera<;6es na legisla<;ao vigente, estimular 

as institui<;6es educacionais a inserir, para a forma<;ao completa da cidadania, o 

tema que versa sabre a educa<;ao no transito. 

A Lei n° 9.3941 versa: 

Art. 1 ° A educac;ao abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas instituic;oes de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizac;oes da sociedade 
civil e nas manifestac;oes culturais. 
§ 1° Esta Lei disciplina a educac;ao escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituic;oes pr6prias. 
§ 2° A educac;ao escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho e a 
pratica social. 
Art. 2° A educac;ao, dever da familia e do Estado, inspirada nos princfpios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
plena desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercfcio da 
cidadania e sua qualificac;ao para o trabalho. 
Art. 22. A educac;ao basica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formac;ao comum indispensavel para o exercfcio da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. 
Art. 27. Os conteudos curriculares da educac;ao basica observarao, ainda, 
as seguintes diretrizes: 
I - a difusao de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadaos, de respeito ao bem comum e a ordem democratica; 
Art. 29. A educac;ao infantil, primeira etapa da educac;ao basica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da crianc;a ate seis anos de idade, em 
seus aspectos ffsico, psicol6gico, intelectual e social, complementando a 
ac;ao da familiae da comunidade. 
Art. 32. 0 ensino fundamental obrigat6rio, com durac;ao de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola publica, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tera por 
objetivo a formac;ao basica do cidadao, mediante2

: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
basicos o plena domfnio da leitura, da escrita e do calculo; 
II - a compreensao do ambiente natural e social, do sistema politico, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
Ill - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisic;ao de conhecimentos e habilidades e a formac;ao de atitudes e 
val ores; 
IV - o fortalecimento dos vfnculos de familia, dos lac;os de solidariedade 
humana e de tolerancia recfproca em que se assenta a vida social. 
Art. 35. 0 ensino media, etapa final da educac;ao basica, com durac;ao 
mfnima de tres anos, tera como finalidades: 
1 - a consolidac;ao e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparac;ao basica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condic;oes de ocupac;ao ou aperfeic;oamento posteriores; 

1 Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabe1ece as diretrizes e bases da educayao nacional. 
2 Redayao dada pela Lei no 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, altera a redayao dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nQ 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educayao nacional, dispondo sobre a 
durayao de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matricula obrigat6ria a partir dos 6 (seis) anos de 
idade. 
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Ill - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formac;ao etica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crftico; 
IV- a compreensao dos fundamentos cientffico-tecnol6gicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada 
disciplina. 
Art. 43. A educac;ao superior tem por finalidade: 
I - estimular a criac;ao cultural e o desenvolvimento do espfrito cientffico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos para a 
inserc;ao em setores profissionais e para a participac;ao no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formac;ao continua; 
Ill - incentivar o trabalho de pesquisa e investigac;ao cientffica, visando o 
desenvolvimento da ciencia e da tecnologia e da criac;ao e difusao da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - promover a divulgac;ao de conhecimentos culturais, cientfficos e 
tecnicos que constituem patrimonio da humanidade e comunicar o saber 
atraves do ensino, de publicac;6es ou de outras formas de comunicac;ao. 

7.7 Plano Nacional de Educa<;ao 

0 atual Plano Nacional de Educa<;ao3 distingue-se de outros ja elaborados, 

haja vista seis qualifica<;6es, a saber: 

a) e o primeiro plano submetido a apreciac;ao do Congresso Nacional, 
portanto, tem forc;a de lei; 
b) cumpre um mandata constitucional (art. 244 da Constituic;ao Federal de 
1988} e uma determinac;ao da Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao 
Nacional (LOB, art. 87, 1°); 
c) fixa diretrizes, objetivos e metas para um perfodo de dez anos, o que 
garante continuidade da polftica educacional e coerencia nas prioridades 
durante uma decada; 
d) contempla todos os niveis e modalidades de educac;ao e os ambitos da 
produc;ao de aprendizagens, da gestao e financiamento e da avaliac;ao; 
e) envolve o Poder Legislativo no acompanhamento de sua execuc;ao; e, 
f) chama a sociedade para acompanhar e controlar a sua execuc;ao. 

As qualifica<;6es acima mencionadas sao importantes, porem, no nosso 

estudo, abordaremos a que fixa diretrizes, objetivos e metas, pelo fato de se 

enquadrar nos objetivos dessa pesquisa, demonstrando que, de acordo com a 

legisla<;ao, basta vontade polftica para inserir a o tema seguran<;a publica na base 

curricular da educa<;ao. Portanto, destaca-se a seguir, pontos importantes das 

diretrizes que norteiam a educa<;ao brasileira, conforme o Plano Nacional de 

Educa<;ao, da educa<;ao basica, que compreende a educa<;ao infantil, ensino 

3 Lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de Educa9ao e da outras providencias. 
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fundamental e media, e educaQao superior, pois serao os suportes para a conclusao 

de nosso trabalho. 

Com relaQaO a educaQaO infantil, 0 Plano estabelece varias diretrizes, porem, 

convem destacar: 

A educa9ao infantil e a primeira etapa da Educa9ao Basica. Ela estabelece 
as bases da personalidade humana, da inteligencia, da vida emocional, da 
socializavao. As primeiras experiencias da vida sao as que marcam mais 
profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a refor9ar, ao Iongo da 
vida, as atitudes de autoconfian9a, de coopera9ao, solidariedade, 
responsabilidade. As ciencias que se debru9aram sobre a crian9a nos 
ultimos cinquenta anos, investigando como se processa o seu 
desenvolvimento, coincidem em afirmar a importancia dos primeiros anos de 
vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores. E tem oferecido 
grande suporte para a educa9ao formular seus prop6sitos e atua9ao a partir 
do nascimento. A pedagogia mesma vem acumulando consideravel 
experiencia e reflexao sobre sua pratica nesse campo e definindo os 
procedimentos mais adequados para oferecer as crian9as interessantes, 
desafiantes e enriquecedoras oportunidades de desenvolvimento e 
aprendizagem. A educa9ao infantil inaugura a educa9ao da pessoa. 
Considera-se, no ambito internacional, que a educa9ao infantil tera um 
papel cada vez maior na forma9ao integral da pessoa, no desenvolvimento 
de sua capacidade de aprendizagem e na eleva9ao do nfvel de inteligencia 
das pessoas, mesmo porque inteligencia nao e herdada geneticamente nem 
transmitida pelo ensino, mas construfda pela crian9a, a partir do 
nascimento, na intera9ao social mediante a a9ao sobre os objetos, as 
circunstancias e os fatos. 

7.8 Camara de EducaQao Basica 

Por intermedio do Parecer n° 04/984
, o Presidente da Camara de EducaQao 

Basica do Conselho Nacional de EducaQao, instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental, as quais destacamos: 

Art. 3° Sao as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental: 
I - As Escolas deverao estabelecer como norteadores e suas a96es 
pedag6gicas: 
a) os Principios Eticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; 
b) os Princfpios Politicos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do exercicio 
da Criticidade e do respeito a Ordem Democratica 
c) os Principios Esteticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da diversidade 
de Manifesta96es Artfsticas e Culturais. 

4 Parecer CEB no 04, de 29 de janeiro de 1998, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
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II - Ao definir suas Propostas Pedag6gicas, as Escolas deverao explicitar o 
reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros 
profissionais e a identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos 
sistemas de ensino. 
Ill -As Escolas deverao reconhecer que as aprendizagens sao constitufdas 
pela interac;ao entre os processes de conhecimento com os de linguagem e 
os afetivos, em consequencia das relac;oes entre as distintas identidades 
dos varios participantes do contexto escolarizado; as diversas experiencias 
de vida de alunos, professores e demais participantes do ambiente escolar, 
expressas atraves de multiplas formas de dialogo, devem contribuir para a 
constituic;ao de identidades afirmativas, persistentes e capazes de 
protagonizar ac;oes autonomas e solidarias em relac;ao a conhecimentos e 
valores indispensaveis a vida cidada. 
IV - Em todas as escolas devera ser garantida a igualdade de acesso para 
alunos a uma Base Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ac;ao pedag6gica na diversidade nacional, a Base Nacional 
Comum e sua Parte Diversificada deverao integrar-se em torno do 
paradigma curricular, que vise estabelecer a relac;ao entre a Educac;ao 
Fundamental e: 
a) a Vida Cidada atraves da articulac;ao entre varios dos seus aspectos 
como: 
1 ... . 
2 ... . 
3. a Vida Familiar e Social 
7. a Cultura 
b) as Areas de Conhecimento: 
V - As Escolas deverao explicitar, em suas propostas curriculares, 
processes de ensino voltados para as relac;oes com sua comunidade local, 
regional e planetaria, visando a interac;ao entre a Educac;ao Fundamental e 
a Vida Cidada; os alunos ao aprenderem os conhecimentos e valores da 
Base Nacional Comum e, da Parte Diversificada, estarao tambem 
constituindo sua identidade como cidadaos, capazes de serem 
protagonistas de ac;oes responsaveis, solidarias e autonomas em relac;ao a 
si pr6prios, as suas famflias e as comunidades. 
VI - As Escolas utilizarao a Parte Diversificada de suas propostas 
curriculares, para enriquecer e complementar a Base Nacional Comum, 
propiciando, de maneira especffica, a introduc;ao de projetos e atividades do 
interesse de suas comunidades. 

Quanta aa ensina media, as diretrizes estabelecem que: 

[ ... ] educac;ao que propicie aprendizagem de competencias de carater geral, 
forme pessoas mais aptas a assimilar mudanc;as, mais autonomas em suas 
escolhas, que respeitem as diferenc;as e superem a segmentac;ao social. 
Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino 
media devera permitir aquisic;ao de competencias relacionadas ao plena 
exercfcio da cidadania e da inserc;ao produtiva: auto-aprendizagem; 
percepc;ao da dinamica social e capacidade para nela intervir; compreensao 
dos processes produtivos; capacidade de observar, interpretar e tamar 
decisoes; domfnio de aptidoes basicas de linguagens, comunicac;ao, 
abstrac;ao; habilidades para incorporar valores eticos de solidariedade, 
cooperac;ao e respeito as individualidades. 
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A Camara de Educa<;ao Basica5 refor<;ou, por intermedio de descri<;ao de 

areas do conhecimento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Media. 

Citar-se-a a area que envolve as ciemcias humanas e suas tecnologias, as quais 

objetivam a constitui<;ao de competencias e habilidades que permitam ao educando: 

QCompreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade propria e dos outros. 
QCompreender a sociedade, sua genese e transformac;ao e os multiplos 
fatores que nelas intervem como produtos da ac;ao humana; a si mesmo 
como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinamica 
dos diferentes grupos de indivfduos. 
QCompreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 
ocupac;ao de espac;os ffsicos e as relac;6es da vida humana com a 
paisagem, em seus desdobramentos polftico-sociais, culturais, economicos 
e humanos. 
QCompreender a produc;ao e o papel hist6rico das instituic;6es sociais, 
polfticas e economicas, associando-as as praticas dos diferentes grupos e 
atores sociais, aos princfpios que regulam a convivencia em sociedade, aos 
direitos e deveres da cidadania, a justic;a e a distribuic;ao dos beneffcios 
economicos. 
QTraduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 
praticas sociais e culturais em condutas de indagac;ao, analise, 
problematizac;ao e protagonismo diante de situac;6es novas, problemas ou 
quest6es da vida pessoal, social, polftica, economica e cultural. 
QEntender os princfpios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivfduo, da sociedade e da cultura entre as quais as de planejamento, 
organizac;ao, gestao, trabalho de equipe, e associa-las aos problemas que 
se prop6em resolver. 
QEntender o impacto das tecnologias associadas as ciencias humanas 
sobre sua vida pessoal, os processos de produc;ao, o desenvolvimento do 
conhecimento e a vida social. 
QEntender a importancia das tecnologias contemporaneas de comunicac;ao 
e informac;ao para o planejamento, gestao, organizac;ao, fortalecimento do 
trabalho de equipe. 
QAplicar as tecnologias das ciencias humanas e sociais na escola, no 
trabalho e outros contextos relevantes para sua vida. 

Como se observa, a legisla<;ao educacional brasileira, em todos os nfveis de 

educa<;ao, versa sabre a inser<;ao do indivfduo na sociedade, sabre a importancia do 

conhecimento de seus direitos, deveres, solidariedade, respeito, entre outros. Esses 

conhecimentos devem iniciar na educa<;ao infantil, como foi vista nas diretrizes 

curriculares da educa<;ao infantil: "As primeiras experiencias da vida sao as que 

marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a refor<;ar, ao 

Iongo da vida, as atitudes de autoconfian<;a, de coopera<;ao, solidariedade, 

5 Parecer CEB n° 15, de 1° de junho de 1998, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Medio. 
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responsabilidade". Neste contexto, a educa<;ao para o transito nao pode ser deixada 

de lado, pois e urn dos fatores que proporcionam qualidade de vida para 0 cidadao. 
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8 0 PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A educa<;ao engloba o ensinar e o aprender sendo fenomeno responsavel 

pela manuten<;ao e perpetua<;ao dos meios culturais necessarios a convivencia de 

urn membra na sua sociedade. Ela esta presente nos mais variados espa<;os do 

convivio social e, a pratica educativa formal - observada em institui<;6es especificas -

se da de forma intencional e com objetivos determinados, como no caso das 

escolas. 

0 objeto deste estudo se baseia na educa<;ao como fator determinante no 

desenvolvimento dos cidadaos, levando-os a forma<;ao de condutas e principios que 

se tornam inviolaveis, se aceitos par quem as aprende de forma adequada. Assim e 

com a educa<;ao no transito, que se trabalhada desde as primeiras etapas da 

educa<;ao, torna-se uma grande aliada na redu<;ao dos indices de morbimortalidade 

causados par imprudencia e par vezes ate mesmo par falta de informa<;ao. Para que 

se possam desenvolver programas de educa<;ao no transito, e imprescindivel que se 

analisem as mais variadas linhas do processo de aprendizagem, para que a ideal 

aos padr6es de ensino praticados no Brasil seja delineada. 

Para tanto, serao conceituadas as diferentes abordagens da aprendizagem e 

seus ciclos, fazendo tambem uma larga men<;ao sabre a aprendizagem intercultural, 

pais as pilares desta linha de pensamento podem ser considerados bastante 

relevantes e indispensaveis para o desenvolvimento de programas educacionais 

voltados a educa<;ao no transito. 

8.1 Abordagens da Aprendizagem 

Pode-se conceituar a aprendizagem como a aquisi<;ao de novas 

comportamentos au a mudan<;a de comportamentos pre-existentes, podendo-se 

afirmar que aprender envolve processos de maturidade, pensamento, 

comportamento e mudan<;a. E urn processo dinamico, ativo e evolutivo e esta desde 

sempre ligado ao homem e a sua constru<;ao enquanto ser social e adaptavel. 
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Com o fito de que se possa desenvolver urn programa eficaz de aprendizado 

nos ensinos infantil, fundamental e media, faz-se necessaria a analise de diferentes 

abordagens da aprendizagem, conforme se seguem descritas: 

8.1 .1 0 Processo Cognitivo 

A teoria de aprendizado significativo, que tern exercido uma enorme influencia 

na educaQao, se baseia em urn modelo construtivista dos processos cognitivos 

humanos. Em particular, a teoria da assimilaQao descreve como o estudante adquire 

conceitos, e como organiza sua estrutura cognitiva. A premissa fundamental de 

Ausubel e ilusoriamente simples: "0 aprendizado significativo acontece quando uma 

informaQao nova e adquirida mediante urn esforQo deliberado par parte do aprendiz 

em ligar a informaQao nova com conceitos ou proposiQ6es relevantes preexistentes 

em sua estrutura cognitiva. (Ausubel et al., 1978, p. 159)" 

Para David Ausubel, psic61ogo da aprendizagem, o principal no processo de 

ensino e que a aprendizagem seja significativa. lsto e, o material a ser aprendido 

precisa fazer algum sentido para o aluno. lsto acontece quando a nova informaQao 

"ancora-se" nos conceitos relevantes ja existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. 

Neste processo a nova informaQao interage com uma estrutura de 

conhecimento especffica, que Ausubel chama de conceito "subsunQor". Esta e uma 

palavra que tenta traduzir a inglesa "subsumer". 

Quando o material a ser aprendido nao consegue ligar-se a alga ja conhecido, 

ocorre o que Ausubel chamou de aprendizagem mecanica ("rote learning"). Ou seja, 

isto ocorre quando as novas informaQ6es sao aprendidas sem interagirem com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora 

formulas, leis, macetes para provas e esquece logo ap6s a avaliaQao. 

Para haver aprendizagem significativa e preciso haver duas condiQ6es: 

a) o aluno precisa ter uma disposiQao para aprender: se o indivfduo quiser 

memorizar o material arbitrariamente e literalmente, entao a aprendizagem sera 

mecanica; 
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b) o material a ser aprendido tern que ser potencial mente significative, ou seja 

ele tern que ser logicamente e psicologicamente significative: o significado 16gico 

depende somente da natureza do material, e o significado psicol6gico e uma 

experiencia que cada indivfduo tern. Cada aprendiz faz uma filtragem dos materiais 

que tern significado ou nao para si proprio. 

Para Ausebel, e importante a aprendizagem de conteudo verbal com sentido, 

aquisi<;ao e reten<;ao de conhecimentos de maneira "significativa". 0 resultado e tao 

eficaz quanta a aprendizagem por "descoberta", mais efetivos por economizarem 

tempo do aprendiz e serem mais tecnicamente organizados. Este autor se preocupa 

mais no processo de instru<;ao com a apresenta<;ao de conteudo com sentido, do 

que com os processes cognitivos do aprendiz. A programa<;ao de materias deve ser 

feita por meio de uma serie hierarquica (em ordem crescente de inclusao ), com cad a 

organizador avan<;ado precedendo sua correspondente unidade. 

Para Ausubel, a aprendizagem nao necessita necessariamente da motiva<;ao. 

Ela ocorre por si s6. Para ele, quando se aprende algo, ha uma satisfa<;ao inicial, 

que estimula que o ato pedag6gico continue se desenvolvendo. 0 aspecto cognitive 

e a sua maior preocupa<;ao. A motiva<;ao para ele e crescente no momenta em que o 

aluno conhece os objetivos do ensino, que devem ser claros e relacionados com o 

imediato. Para ele, motiva<;ao e a propria aprendizagem. 

Na tentativa de interpretar a teoria de assimila<;ao de David Ausubel, Joseph 

Novak chega a conclusao de que esquemas e diagramas sao uteis para ilustrar a 

teoria da aprendizagem significativa. Novak cria, entao, Mapas Conceituais - que 

consiste em urn esquema para cartografar, de forma hierarquica, os conceitos 

presentes em urn conhecimento. Seu objetivo inicial era auxiliar a defini<;ao de 

sequencias instrucionais e o planejamento de currfculos. Atualmente, Mapas 

Conceituais sao empregados em diversas atividades do processo ensino

aprendizagem, inclusive na constru<;ao de hipertextos educacionais. 

8.1.2 A Aprendizagem por Descoberta 

Esta e a linha de trabalho de Bruner, que se preocupa em induzir uma 

participa<;ao ativa do aluno no processo de aprendizagem, contemplando a 
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"aprendizagem por descoberta". Seu enfoque e a explorac;ao de alternativas e o 

currlculo em espiral. 0 conceito de explorac;ao de alternativas pressup6e que o 

ambiente ou conteudo de ensino deve proporcionar alternativas para que o aluno 

possa inferir relac;6es e estabelecer similaridades entre as ideias apresentadas, 

favorecendo a descoberta de princlpios ou relac;oes. Por sua vez o currlculo em 

espiral permite que o aluno veja o mesmo t6pico em diferentes niveis de 

profundidade e modos de representac;ao. 

0 desenvolvimento intelectual depende da maturac;ao para representac;ao e 

da integrac;ao. A maturac;ao para representac;ao depende do nlvel de 

amadurecimento do aluno e varia com o crescimento, por intermedio de 

refinamentos constantes, sendo dividida em tres modos de representac;ao do mundo: 

enativo, iconico e simb61ico. Por intermedio desses tres modos de representac;ao, 

os indivlduos passam por tres estagios de processamento e representac;ao de 

informac;6es: manuseio e ac;ao, organizac;ao perceptiva e imagens e utilizac;ao de 

slmbolos. A integrac;ao e a capacidade de o sujeito transcender o momentaneo, 

desenvolvendo meios de ligar passado-presente-futuro. 

Urn dos pontos-chave para 0 desenvolvimento intelectual sao OS ambientes 

abertos, aonde a capacidade de representac;ao e integrac;ao sao estimuladas, por 

meio de tecnicas provenientes da exposic;ao ao ambiente especializado de uma 

dada cultura. 

0 modelo de aprendizagem pela descoberta de Bruner estabelece que se 

deve usar uma abordagem voltada para a soluc;ao de problemas ao ensinar novos 

conceitos. As mais importantes contribuic;6es deste modelo para a EaD sao 

especificar experiencias de aprendizagem pelas quais os estudantes tern de passar; 

relacionar urn volume de conhecimento ao nlvel dos estudantes; escalonar as 

informac;6es de maneira que elas possam ser facilmente compreendidas. 

Bruner enfatiza a aprendizagem por descoberta, a qual se preocupa em 

induzir uma participac;ao ativa do aprendiz no processo de aprendizagem. Para o 

aluno aprender deve haver situac;6es de desafio que a levem a resolver problemas. 

Usar da fase de desenvolvimento da crianc;a para faze-la aprender. 

1 - Enativa (movimento, respostas motoras). 

2- lconica (percepc;ao do ambiente e formac;ao de modelos). 

3 - Simb61ica ( ordena e organiza as imagens com historicidade ). 
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Bruner acredita que a soluc;ao de muitas questoes depende de uma situac;ao 

ambiental que se apresente como urn desafio a inteligencia do aprendiz, levando-o a 

resolver problemas, promovendo a transferencia da aprendizagem. Aplicac;ao dos 

conhecimentos adquiridos a uma nova situac;ao. 

Distinguem-se dois tipos de motivac;ao: motivac;ao intrinseca e motivac;ao 

extrinseca. 0 professor deve sempre estimular os alunos para a descoberta, 

desafiando-os sempre. Para ele, aprendizagem e tambem motivac;ao, aonde os 

motivos provocam o interesse para aquilo que vai ser aprendido. 

E realc;ada a importancia da motivac;ao e da compreensao no processo de 

aprendizagem. A formac;ao de conceitos globais, a construc;ao de generalizac;oes 

coerentes e a explicitac;ao da estrutura funcionam como facilitadores da 

aprendizagem. 

Bruner apresenta quatro princfpios explicativos do processo de 

ensino/aprendizagem: 

a) motivac;ao (reforc;os e motivac;ao intrinseca); 

b) estrutura (modo de apresentac;ao, economia e poder da informac;ao); 

c) sequencia (apresentac;ao motora a que se segue a iconica e por fim a 

simb61ica); 

d) reforc;o (feed-back da ac;ao ). 

Em resumo, a, teoria de Bruner inclui a participac;ao ativa do aluno no 

processo de aprendizagem, a aprendizagem por descoberta, a explorac;ao de 

alternativas, o curricula em espiral e a aprendizagem segundo as fases internas do 

desenvolvimento. 

8.1.3 0 lnteracionismo 

Vygotsky apresenta a maior contribuic;ao no entendimento do complexo 

processo de aprendizagem humana. Vygotsky propoe o interacionismo, que e 

baseado em uma visao de desenvolvimento apoiada na concepc;ao de urn 

organismo ativo, aonde o pensamento e construido gradativamente em urn ambiente 

hist6rico e, em essencia, social. A interac;ao social possui urn papel fundamental no 

desenvolvimento cognitive e toda func;ao no desenvolvimento cultural de urn sujeito 
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aparece primeiro no nivel social, entre pessoas, e depois no nivel individual, dentro 

dele proprio. 

Segundo Vygotsky ( 197 4, 1984 ), interagao social e origem e motor da 

aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. Todas as fungoes no 

desenvolvimento do ser humano aparecem inicialmente no nivel social 

(interpessoal), depois, no nivel individual (intrapessoal). A aprendizagem humana 

pressupoe uma natureza social especifica e urn processo por intermedio das quais 

as pessoas penetram na vida intelectual daquelas que as cercam. 

Portanto, uma atualizagao destas nogoes nos possibilita pensar o novo estilo 

de pedagogia, que favorece a aprendizagem coletiva em rede (nivel social ou 

interpessoal) e, ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas (nivel individual 

ou intrapessoal). 

Vygotsky identifica tres estagios de desenvolvimento na crianga e que podem 

ser estendidos a qualquer aprendiz: 

a) nivel de desenvolvimento real - determinado pela capacidade do 

individuo solucionar independentemente as atividades que lhe sao 

propostas; 

b) nivel de desenvolvimento potencial - determinado por meio da solugao 

de atividades realizadas sob a orientagao de uma outra pessoa mais 

capaz ou cooperagao com colegas mais capazes; e 

c) zona de desenvolvimento proximal - considerada como urn nivel 

intermediario entre o nivel de desenvolvimento real e o nivel de 

desenvolvimento potencial. 

A "zona de desenvolvimento proximal" e potencializada por intermedio da 

interagao social, ou seja, as habilidades podem ser desenvolvidas com a ajuda de 

urn adulto atraves da colaboragao entre pares. Ja o nivel de desenvolvimento real e 

considerado como as fungoes mentais do individuo que ja estao estabelecidas, 

decorrentes das etapas de desenvolvimento inteiramente cumpridas pelo sujeito. 

A aplicagao da abordagem de Vygotsky na pratica educacional requer que o 

professor reconhega a ideia da "zona de desenvolvimento proximal" e estimule o 

trabalho colaborativo, de forma a potencializar o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Os ambientes colaborativos de aprendizagem, apoiados em computadores e 

tecnologias associadas, valorizam este tipo de abordagem, criando urn espago de 

trabalho conjunto. 
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Outro conceito relacionado a concep<;ao de Vygotsky refere-se a necessidade 

da interven<;ao do adulto para apoiar o aluno na realiza<;ao de uma tarefa complexa 

que ele, por si s6, seria incapaz de realizar, e foi desenvolvido por Bruner (1983). 

Este conceito indica como o adulto implementa processes de suporte que se 

estabelecem por intermedio da comunica<;ao e que funcionam como apoio ou 

andaima<;ao. 0 controle da tarefa e transferido gradualmente do adulto (o apoio I 

andaime) para a crian<;a, ou do professor para o aluno. Segundo tais principios, a 

concep<;ao e o uso de ambientes interativos de aprendizagem deverao apresentar 

diferentes graus de complexidade, de forma a possibilitar a cada sujeito, em cada 

momento, atua<;6es que estao nesta zona de desenvolvimento proximal, com 

variados recursos de andaima<;ao. Estes recursos sao gradativamente retirados de 

acordo com o desenvolvimento do aluno. 

8.1.4 A Teoria Dia16gica 

A preocupa<;ao de Paulo Freire resultava na constru<;ao de uma nova 

sociedade, em que ensinar nao e transmitir conhecimentos, mas sim e a consciencia 

do inacabamento, a capacidade esta em intervir sobre os nossos pr6prios 

condicionamentos, pois somos seres unicos; se morrermos, o mundo sera diferente. 

Exige born senso e apreensao da realidade, este e o resultado de ensinar. 

Para Paulo Freire e necessaria romper com a forma depositaria de 

transmissao, transferencia de valores e conhecimentos, aonde a rela<;ao existente 

entre professor e aluno e de urn sujeito narrador, detentor do saber absoluto e 

pacientes ouvintes. 0 mesmo autor ( 1983, p. 75) ressalta ainda a importancia de 

contextualiza<;ao dos temas ao cotidiano e valores dos alunos: 

Somente na comunicayao tem sentido a vida humana. Que o pensar do 
educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos 
educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na 
intercomunicayao. Por isto, o pensar daquele nao pode ser um pensar para 
estes nem a estes impasto. 

A sua metodologia e conceber o aluno como aquele que se descobre como 

sujeito do processo hist6rico, aonde o "universo vocabular" e as "palavras 

geradoras", partem do sensfvel, do imediato, do dado, do empfrico para o concreto. 
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A dialetica presente no seu pensamento constr6i uma metodologia que parte do 

emplrico para o abstrato, do particular para o contextualizado. 

A leitura da palavra escrita deve, pois, mediatizar a leitura do mundo; esta 

passagem se constr6i entre educador e educandos por intermedio do dialogo. E o 

dialogo e o principia ativo da cooperagao. Nao existe, pois, uma agao isolada por 

parte do sujeito que ensina (ou melhor, que orienta a aprendizagem). Os sujeitos do 

ato educativo convivem numa relagao absolutamente horizontal, aonde quem 

ensina, aprende e quem aprende tambem ensina. 

Para Freire, a educagao problematizadora deveria romper com os esquemas 

verticais caracterlsticos da educagao bancaria (enciclopedista), aspecto que s6 seria 

posslvel com a superagao da contradigao entre educador e educandos. Assim, nao 

existiria educador do educando, nem educando do educador, mas educador

educando e educando-educador. 

Pode-se destacar na "Teoria Dia16gica" de Paulo Freire, a concepgao quatro 

caracterlsticas: 

1. colaboragao; 

2. uniao; 

3. organizagao; 

4. slntese cultural. 

A preocupagao de Paulo Freire estava na analise do contexto da educagao. A 

sua obra traz uma concepgao do papel politico que a educagao pode vir a 

desempenhar e consequentemerite desempenha sempre, na construgao de uma 

outra sociedade. A sua teoria traz uma Intima relagao com a pratica pedag6gica. A 

sua metodologia e conceber o aluno como aquele que se descobre como sujeito do 

processo hist6rico, aonde o "universo vocabular" e as "palavras geradoras", partem 

do senslvel, do imediato, do dado, do emplrico para o concreto. A dialetica presente 

no seu pensamento constr6i uma metodologia que parte do empfrico para o 

abstrato, do particular para o contextualizado. 

0 saber, para Freire, tern urn papel emancipador, pois a teoria e a pratica 

realacionam-se com o conhecimento e seus interesses. A mensagem de Paulo 

Freire e uma pedagogia que dignifica o outro. Forma a consciencia, sem violenta-lo, 

sem humilha-lo. 0 respeito dialetico e fundamental (ter respeito e indicar outro 

caminho ), salto da consciencia ingenua para consciencia crltica. 0 metoda consiste 
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em fazer da pergunta urn jogo: pega a pergunta, trabalha a pergunta e volta a 
pergunta para o aluno, pois s6 conhecemos aquila que e significative para n6s. 

Pode-se dizer que existe uma complementaridade entre Freire e Piaget. 

Piaget se preocupava com a constrU<;ao do conhecimento, como se organiza o 

desenvolvimento das estruturas mentais no individuo. Ja Freire se preocupava com 

o tipo de homem que vern por ai, quem e realmente o homem do seu tempo, aonde 

a insatisfagao e a auto-realizagao sao aspectos importantes nesse homem. 0 

ensino, portanto, deve preparar o homem para a autonomia intelectual, para a 

compreensao da realidade, para a facilidade da comunicagao, para a oralidade, nao 

prepara-lo para a cultura do silencio, e, somente desse modo ele podera afirmar-se 

como soberano. 

8.1.5 A Nagao do Conhecimento 

Paulo Freire em sua longa caminhada em busca da educagao 

problematizadora e libertadora se empenha nos seus trabalhos em expressar o seu 

sentimento de transformagao da realidade opressora em realidade igualitaria, sua 

luta e a favor dos menos favorecidos, os marginalizados da sociedade. 

A educagao tradicional consente que os excluidos/marginalizados da 

sociedade permanegam no estado de consciencia ingenua e alienagao. No contexto 

capitalista, a educagao e moldada a atender os interesse do capital, deste modo os 

oprimidos nao compreendem a realidade que vivem (FREIRE, 2005). 

0 dominador faz do dominado massa de manobra, o sujeito e educado para 

nao desenvolver a consciencia critica, e negado o direito do homem de se 

humanizar e o direito do pensar autentico como menciona Freire (2005). Freire 

coloca a Humanizagao como algo que e vocagao de todos os homens e a 

desumanizagao, que esta presente na realidade opressora, como uma distorgao 

hist6rica. Entretanto, a realidade opressora apresenta o direito de o ser mais como 

vocagao dos dominadores e o ser menos como a vocagao dos dominados. 

Freire busca como ideal a conscientizagao para o conhecimento da realidade 

e das relagoes de poder existente na sociedade, isto para que o individuo possa 

transformar, modificar o que lhe e oferecido como se fosse o maximo que 
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poderiamos ter e muitas vezes ver o dominador como urn sujeito generoso, porque 

sua ideologia ja corrompeu e alienou o cidadao. 

Nesta realidade, o termo cidadao nao esta presente ou e camuflado como se 

estivesse, tudo e falso, ha uma pseudoparticipagao, pseudoconsientizagao, pais o 

que ha e uma cultura do sil€mcio, desumanizagao e exploragao do homem pensante, 

que e colocado como coisa, como domesticado. 

Para este pedagogo, o conhecimento e alga a ser construido na coletividade, 

pelo qual o movimento da agao-reflexao e tido como fundamental. Sua pedagogia 

se caracteriza par ser dial6gica e tambem dialetica, dialetica porque nao podemos 

dicotomizar os fundamentos da educagao que sao: agao - reflexao, subjetivo -

objetivo, homem - mundo, educador - educando; nestas relagoes nao ha o que e 

mais importante e o menos importante, nao ha a hierarquia de urn sabre o outro. 

Nestes parametros, a educagao nao e via de mao (mica, mas via de mao dupla, nao 

e assimetrica, mas e simetrica. Dial6gica porque e par meio da comunicagao que 

estabelecemos relag6es com o outro, que edificamos a dialetica em nossa vida 

(FREIRE, 2005). 

Nosso pensamento caminha tambem nesta vertente de Freire e percebe-se 

que quando o individuo entende isto que fora mencionado, urn grande e vasto 

caminho se abre e passamos a entender muitos fatos ou condig6es que nunca fora 

compreendido par n6s. 

Na visao de Freire, para que haja equilibria na sociedade nao e necessaria 

que os papeis sejam trocados, ou seja, que opressores se tornem oprimidos e 

oprimidos se tornem opressores, se isto ocorresse teriamos urn grande equfvoco e 

uma grande contradigao. Sua luta e para equalizar com qualidade e quantidade. 

Defende uma Pedagogia que liberte os marginalizados de sua condigao de 

explorado e alienado, que estes possam se comunicar, agir e pensar. 

Diz Freire (1977, p. 118): 

Na realidade, na medida em que esta modalidade educativa se reduz a um 
conjunto de metodos e de tecnicas com as quais educandos e educadores 
observam a realidade social (quando a observam), simplesmente para 
descrever, esta educac;ao e tao domesticada como qualquer outra. A 
educac;ao para libertac;ao nao pode ser a que procura libertar os educandos 
das pirrac;as para lhes oferecer projetores. Pelo contn3rio, e a que se 
prop6e, como praxis social, contribuir para libertar os seres humanos da 
opressao que se encontram na realidade objectiva. Por isto mesmo, e uma 
educac;ao, tao polftica como aquela que, servindo as elites do poder, se 
proclama apesar de tudo neutra. Oaf que esta educac;ao nao possa ser 
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pasta em pratica, em termos sistematicos, antes da transforma<;ao radical 
da sociedade. 

0 que se pode analisar nesta citagao e que Freire tambem nega as praticas 

que se dizem educativas em que somente e necessaria observar e descrever a 

realidade; e necessaria uma postura frente esta realidade, uma subjetividade que 

seja coesa e que tenha argumentos, por isso a afirmagao de que a educagao e urn 

ato politico. 

Em outros estudiosos da educagao pode-se perceber que eles negam esta 

postura polltica da educagao, entre eles; Saviani (2000) explica que em cada pratica 

social temos suas especificidades e objetivos, se dissolvemos uma a outra teremos 

urn "politicismo pedag6gico" e urn "pedagogismo polftico". Mas Freire (1996, p.115) 

explica a sua perspectiva, pois nada mais polftico que defender urn posicionamento, 

urn ideal: 

Nao posso ser professor se nao percebo cada vez melhor que, por nao 
poder ser neutra, minha pratica exige de mim uma defini<;ao. Uma tomada 
de posi<;ao. Decisao. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto ou 
aquila. Nao posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de 
nao importa o que. Nao posso ser professor a favor simplesmente do 
Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado 
contrastante com a concretude da pratica educativa. Sou professor a favor 
da decencia contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, 
da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de 
direita ou de esquerda. 

Dentro da perspectiva de Freire ha urn posicionamento sociol6gico e 

antropol6gico da condigao do homem participante de urn meio e dos pressupostos 

que envolvem a educagao, ou seja, analisa a problematica dos processes de ensino 

aprendizagem por intermedio do jogo de interesses politicos, economicos, sociais e 

culturais, em suma atraves de nossa realidade. Por isso que suas obras sao 

denuncias aos modos que constituem a educagao oferecida aos homens das 

camadas populares. Diz Freire (2005, p. 46) sabre a pedagogia que defende: 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, tera 
dois momentos distintos. 0 primeiro que os oprimidos vao desvelando o 
mundo da opressao e vao comprometendo-se, na praxis, com sua 
transforma<;ao; o segundo, em que transformada a realidade opressora, 
esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos 
homens em processo de permanente liberta<;ao. 
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Freire (2005) expoe que esta disseminada na sociedade a questao do perigo 

da conscientizac;ao critica que conduz a uma pedagogia libertadora; urn dos 

argumentos e que a conscientizac;ao conduzir a anarquia. Entretanto, esta afirmac;ao 

e pertencente ao sensa comum elaborada pelos dominantes como forma de se 

defender dos movimentos e pedagogias progressistas; estes grupos elencam como 

necessidade primeira o desenvolvimento de urn processo de conscientizac;ao. 

Porem, Freire (1977, p.118) faz uma ressalva sabre o modo como se da a 

conscientizac;ao: Nao ha conhecimento se da sua pratica nao surge a ac;ao 

consciente dos oprimidos, enquanto classe social explorada, na luta pela sua 

libertac;ao. 

Par outro lado, ninguem conscientiza ninguem. 0 educador e o povo 

conscientizam-se par intermedio do movimento dialetico entre a reflexao critica 

sabre a ac;ao interior e a ac;ao subsequente no processo daquela I uta. 

Freire (1983) define a conscientizac;ao como sendo uma extensao da tomada 

de consciencia. Ha tres tipos existentes em nossa sociedade de consciencia, suas 

caracteristicas antagonicas sao consequentes de estruturas sociais tambem 

contrarias. 

Freire (1983) expoe que dentro de uma sociedade fechada teremos nos 

oprimidos uma consciencia intransitiva, estatica, imutavel, uma consciencia que nao 

compreende a dinamica da sociedade e os problemas existentes nelas, apenas 

entende OS problemas pertencentes a esfera biologica, nao tern dominio historiCO 

cultural de sua propria vida e nao entende sua situac;ao dentro da sociedade. Esta 

consciencia tambem e denominada consciencia magica, Freire ( 1983 p.1 05) a 

define: 

A consciencia magica, por outro lado, nao chega a acreditar-se 'superior aos 
fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para entende-los como 
melhor lhe agrada'. Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder 
superior, que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter
se com docilidade. E proprio desta consciencia o fatalismo, que leva ao 
cruzamento dos bragos, a impossibilidade de fazer algo diante do poder dos 
fatos, sob os quais fica vencido o homem. 

Ja as consciencias transitivas estao presentes em sociedades em transic;ao 

ou em sociedades abertas. Como o proprio nome diz, o homem e transitive, ele 

pensa e age neste meio, olha as coisas e as relac;oes, e urn observar aguc;ado. Ha 
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diferencia<;ao entre duas formas de consci€mcia transitiva. Primeiramente, num 

perlodo de transigao de uma sociedade temos urn estado de consciencia transitiva 

ingenua que significa que o homem comega a compreender a problematica existente 

na sociedade, entretanto, compreende de urn modo simplista. Nao encontra a 

verdadeira origem destes problemas, utiliza ainda argumentos magicos para 

fenomenos que nao entende. Nesta fase de desenvolvimento da consciencia e 

necessaria muita cautela, pais Freire (1983) explica que e neste fase que se 

desenvolve urn tipo de consciencia denominada fanatica que leva o homem a 

praticar atrocidades. Vieira12 apud Freire ( 1983) explica "A consciencia ingenua ( ... ) 

se ere superior aos fatos, dominado-os de fora e, par isso, se julga livre para 

entende-los conforme melhor lhe agradar". 

Par superagao desta fase teremos numa sociedade aberta a consciencia 

transitiva crltica. E esta consciencia que Freire deseja alcangar com metodos 

educativos que preconizem o ser humano em sua totalidade. Freire (1983, p. 61) 

explica detalhadamente esta fase: 

A transitividade crftica par outro lado, a que chegarfamos com uma 
educa9ao dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e polftica, 
se caracteriza pela profundidade na interpreta9ao dos problemas. Pela 
substitui9ao de explica96es magicas par princfpios causais. Par procurar 
testar os 'achados' e se dispor sempre a revis6es. Par despir-se ao maximo 
de preconceitos, esfor9ar-se par evitar deforma96es. Par negar a 
transferencia da responsabilidade. Pela recusa a posi96es quietistas. Par 
seguran9a na argumenta9ao. Pela pratica do dialogo e nao da polemica. 
Pela receptividade ao novo e pela nao recusa ao velho, s6 porque velho, 
mas pela aceita9ao de ambos, enquanto validos. Par se inclinar sempre a 
arglii96es. 

8.2 A Aprendizagem Intercultural 

Urn dos desafios associados a aprendizagem intercultural e que, em bam 

rigor, nao existe enquanto disciplina, conhecida pelo nome de "aprendizagem 

intercultural". 

No entanto, assim que metodos sao adaptados ou desenvolvidos, a 

sociedade que e atingida par estes recursos esta num quadro educativo ou de 

formagao, talvez criado ou modelado par n6s mesmos e que par isso tern a nossa 

influencia pessoal, mas tambem possui as influencias das circunstancias, da equipe 
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de formadores e dos participantes. Sugerem-se tambem, alguns principios 

essenciais baseados sobre e estritamente ligados as teorias e aos conceitos 

anteriormente expostos. Estes principios parecerao tanto mais evidentes, quanto 

mais houver presentes na memoria, situagoes nas quais se desenrola este processo 

- hoje e para os jovens. 

As reflexoes aqui apresentadas tern como objetivo reforgar a 

consciencializagao, levantar questoes e indicar pontos de referencia respeitantes a 

algumas abordagens pedagogicas da aprendizagem intercultural. 

8.2.1 Confianga e Respeito 

0 desenvolvimento da confianga e urn dos fundamentos da aprendizagem 

intercultural, pois esta confianga e indispensavel a abertura que exige qualquer 

processo mutuo. E essencial que o ser humano sinta confianga para partilhar pontos 

de vista, percepgoes e sentimentos e para que tal receptividade possa chegar a 

aceitagao e a compreensao. E preciso uma boa dose de paciencia e de 

sensibilidade para criar uma atmosfera de aprendizagem favoravel a escuta ativa e 

ao desenvolvimento da confianga de cada urn. lsto significa que e preciso deixar que 

cada urn se expresse, valorizar todas as suas experiencias, os talentos e as 

contribuigoes, mas tambem as necessidades e expectativas de toda a ordem. Se o 

essencial da partilha diz respeito aos valores, as normas e as hipoteses 

fundamentais e preciso que cada urn deposite no outro uma grande confianga. A 

confianga mutua caminha com o respeito mutuo e a honestidade na partilha. 

8.2.2 Experimentar a ldentidade 

0 ponto de partida da aprendizagem intercultural e a nossa propria cultura, 

por outras palavras, os nossos proprios backgrounds e as nossas experiencias 

pessoais. E nas nossas rafzes que residem os obstaculos e as oportunidades deste 

processo de aprendizagem. Todos possuem uma realidade pessoal que modela a 

personalidade, que vai se enriquecendo com novos conhecimentos e experiencias. 
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Por outras palavras, os processos de aprendizagem intercultural exigem que 

se fa9a permanentemente referencia as origens, as experiencias e aos encontros. 

Tentar compreender-se a si mesmo e compreender a sua propria identidade e uma 

condi9ao absolutamente necessaria para ir ao encontro dos outros. Este encontro ira 

talvez mudar o ser humano, mas nao transformara for9osamente a realidade que o 

rodeia. E urn verdadeiro desafio. Consequentemente, no quadro deste processo, 

compete ainda assumir a responsabilidade, os potenciais e limites associados ao 

nosso papel de multiplicadores de novas conhecimentos. 

8.2.3 Realidades Construldas 

Nada e absoluto. Existem varias formas de ler e de perceber a realidade. A 

tese segundo a qual cada urn constroi o seu proprio mundo, e na qual a realidade de 

cada urn e fruto de uma constru9ao pessoal, e o fundamento dos processos de 

aprendizagem intercultural. A diversidade das dimens6es desenvolvidas pelas 

teorias para descrever a diferen9a cultural (ver: Hofstede e Hall & Hall) mostra que 

se pode perceber a realidade e ate mesmo dimens6es tais como o espa90 e o tempo 

de maneiras diferentes. No entanto, os seres humanos vivem em urn mesmo mundo, 

o que evidentemente tern repercuss6es tambem distintas. Por consequencia, o 

processo de aprendizagem deve ser associado a urn determinado numero de 

esfor9os: o respeito da liberdade e da liberdade de escolha de cada urn, a aceita9ao 

das vis6es dos outros de igual modo, a vontade de conciliar pontos de vista 

diferentes e finalmente a tomada de consciencia das responsabilidades pessoais. 

Entretanto, a diferen9a e e deve ser construtiva. 

8.2.4 0 Dialogo como Outro 

A aprendizagem intercultural coloca o "Outro" no centro da compreensao. 

Este processo que se inicia com o dialogo vai mais Ionge. Eis o desafio: reconhecer 

que eu e os outros somas diferentes e compreender que esta diferen9a contribui 

para o que sou. As diferen9as complementam-se. 
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Nesta compreensao, os outros se tornam indispensaveis para uma 

descoberta de n6s mesmos. Esta experiencia e urn questionamento da nossa 

existencia, criando qualquer coisa de novo e exigindo que se faga prova da 

imaginagao para encontrar novas solug6es. 0 processo baseado no 

desenvolvimento de uma sensibilidade intercultural - enquanto processo 

empenhado em relagao ao outro - exige que se toque e que se modifique o "eu" 

profunda. A aprendizagem intercultural oferece a possibilidade de que os seres 

humanos se identifiquem com as perspectivas do outro. E a experiencia respeitosa 

que consiste em tentar "se colocar urn Iugar do outro", sem, no entanto pretender 

viver o que ele vive. Permite experimentar e partilhar a verdadeira solidariedade, 

tendo fe na forga da cooperagao. Neste contexto, a aprendizagem intercultural e 

tambem uma forma de descobrir a capacidade de agao. 

8.2.5 Quest6es e Mudanga 

A aprendizagem intercultural e uma aprendizagem de mudanga permanente, 

mas e, sobretudo, orientada para o processo. A discussao sobre a cultura faz 

emergir a discussao entre estagnagao e mudanga, a medida que se procura 

permanentemente a seguranga e o equilibria. Algumas destas quest6es ficam em 

aberto e outras ressurgem. Consequentemente, deve-se aceitar que nem sempre 

existem respostas e estar em busca permanente, aceitar e acolher positivamente as 

mudangas. Para conduzir tal reflexao, e preciso capacidade de questionamento. 

Nem sempre se sabe onde e que esta integragao conduz. A curiosidade 

desempenha urn papel importante, fazendo com que se procurem novas 

percepgoes. E e preciso consciencia de que a construgao de novas coisas pode 

implicar o desmoronamento das situagoes estabelecidas como as ideias pr6prias, 

crengas e tradigoes. Nenhum processo de aprendizagem e isento de rupturas e de 

abandonos. Aos formadores, incumbe-se assegurar urn acompanhamento de 

qualidade a todo este processo. 
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8.2.6 Envolvimento Total 

A aprendizagem intercultural e uma experiencia que envolve todos os 

sentidos e nlveis de aprendizagem, conhecimentos, emogoes e comportamentos de 

forma muito intensa. Evoca varios sentimentos; provoca rupturas entre eles e ate 

quem sabe a "razao", o que se sabe ou se aprende. 

Compreender a complexidade deste processo e todas as suas implicagoes 

exige muito. A linguagem como elemento de cultura e urn aspecto central para a 

comunicagao, e ao mesmo tempo limitada, sendo frequentemente fonte de mal 

entendidos. 

Nao deve, por isso, ser utilizada como uma forma dominadora -

especialmente se consideradas as diferentes capacidades ling(Hsticas - mas pode 

ser uma ferramenta de comunicagao. 

Os restantes sinais - como a linguagem corporal - devem ser igualmente 

respeitados. Uma vez que os seres humanos estao totalmente envolvidos neste tipo 

de aprendizagem, devem se considerar como parte integrante destes processos. 

8.2.7 0 Potencial Conflito 

Se analisar a diversidade de percepgoes culturais relativamente ao tempo, ao 

espago e as relagoes sociais e pessoais, parece evidente que o conflito vai ser urn 

elemento central da aprendizagem intercultural que e preciso imperativamente 

explorar e exprimir. Estes modelos convidam simultaneamente a abordar as 

diferengas sem as catalogar. Consequentemente, pode-se tentar identificar os 

elementos construtivos e os potenciais de conflito. Devem-se adquirir as 

competencias necessarias para gerir os conflitos, tendo em conta a complexidade 

inerente ao trabalho referente a cultura. A dificuldade das expressoes identitarias e o 

esforgo de valorizar as diferengas representam dais desafios. A aprendizagem 

intercultural implica uma inquietagao e a emergencia de novas insegurangas, 

potenciais condigoes portadoras de conflitos. Todavia, e possfvel valoriza-las 

enquanto elemento do processo. A diversidade pode ser sentida como util e 

enriquecedora na procura de novas metodos e solugoes. A variedade de 
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competencias constitui a este nivel uma contribui<;ao indispensavel para o conjunto. 

Nem todo o conflito precisa necessariamente de ser solucionado, mas convem 

claramente exprimi-lo. 

8.2.8 Uma Questao Complexa num Mundo Complexo 

Os modelos te6ricos testemunham, desde logo, a complexidade da 

aprendizagem intercultural e a dificuldade de sistematiza-la. Colocando esta questao 

na dimensao complexa das sociedades contemporaneas, compreende-se 

claramente a necessidade de abordagens muito prudentes e globais com o maximo 

de discernimento. Ate mesmo a cultura ultrapassa as fronteiras nacionais e exprime

se de diversas formas que se podem sobrepor. E necessaria se considerar a grande 

diversidade de perspectivas e as inumeras opinioes, e preciso considerar o passado, 

o presente e o futuro e comparar, por urn lado, as necessidades, por vezes 

contradit6rias, do individuo e, por outro, as da sociedade. E preciso reagrupar as 

experiencias fragmentadas. 0 desafio de qualquer abordagem pedag6gica consiste 

em nao simplificar as diferentes razoes e as implica<;oes dai resultantes, os diversos 

valores sublinhados e as diversas realidades e hist6rias vividas. As perspectivas de 

aprendizagem intercultural devem, pelo contrario, respeitar esta diversidade de 

experiencias, de interpreta<;oes e de conhecimentos e consequentemente refleti-la 

por intermedio da escolha da lingua, da terminologia e das metodologias utilizadas. 

8.2.9 lnterdisciplinaridade e Transversalidade 

Na atividade educacional, inumeras vezes, aparecem referencias a 
interdisciplinaridade e a transversalidade, principalmente por ocasiao da elabora<;ao 

dos planejamentos escolares anuais, as quais versam sobre a integra<;ao de 

disciplinas. Entretanto, nunca se chega a urn consenso. Quase sempre a nao 

efetiva<;ao dessas praticas decorre do equivoco na interpreta<;ao dos PCNs e dos 

conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade, a saber: 
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A interdisciplinaridade questiona a segmenta9ao entre os diferentes campos 
de conhecimento produzida par uma abordagem que nao leva em conta a 
inter-rela9ao e a influencia entre eles - questiona a visao compartimentada 
(disciplinar) da realidade sabre a qual a escola, tal como e conhecida, 
historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma rela9ao entre 
disciplinas. 

A transversalidade diz respeito a possibilidade de se estabelecer, na pratica 
educativa, uma rela9ao entre aprender na realidade e da realidade de 
conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sabre a realidade) e 
as quest6es da vida real (aprender na realidade e da realidade). 

Analisando o disposto no Anexo II, da Portaria n° 147, de 02 de junho de 

2009, do DENATRAN, observamos a predisposi<fao do 6rgao, com rela<fao a 

aplica<faO do tema transito, par intermedio da transversalidade, pais entende que 

estes tern par objetivo trazer a tona, em sala de aula, questoes sociais que 

possibilitem a constru<fao da democracia e da cidadania. 

Destaca, ainda, que o transito compreendido de modo abrangente, pode ser 

inserido de forma transversal em todas as disciplinas, tendo em vista se tratar de urn 

tema inerente a realidade de todas as pessoas, em todos as tempos, em todos as 

lugares. 

Portanto, analisando as processos de aprendizagem, pode-se observar que, 

com a(f6es pedagogicamente preparadas, o tema transito pode ser inserido e 

explanado aos discentes da educa<fao infantil ao ensino media, de tal forma que 

possam no futuro, pelo aprendizado continuado, adquir comportamento que 

contribua para a redu<fao dos Indices de acidentes de transito. 
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9 CIENCIAS DA EDUCACAO 

9.1 Sociologia da Educagao 

A Sociologia da Educagao e o ramo da Sociologia que estuda a realidade 

socioeducacional. Tern como fundadores Emilie Durkheim, Karl Marx e Max Weber. 

A Sociologia da Educagao oportuniza aos seus pesquisadores compreender 

que a educagao ocorre no ambito de uma sociedade que, par sua vez, e tambem 

resultante da educagao, alem de oportunizar compreender e assinalar a inter-relagao 

ser humano/sociedade/educagao, de acordo com as diferentes teorias sociol6gicas. 

De acordo com Paulo Meksenas, a Sociologia nasceu tendo em vista a 

preocupagao em se restabelecer a ordem perdida pelo capitalismo, numa epoca 

marcada par crises economicas, desequilfbrios politicos e inumeros conflitos. 

Segundo Meksenas, percebe-se que6
: 

[ ... ] a Sociologia nao e fruto do trabalho de s6 um pensador, mas de uma 
epoca, de uma nova organizac;ao social, que trouxe problemas para serem 
interpretados e, nesse sentido, sao muitos os que passam a desenvolver 
estudos com a preocupac;ao (mica de tentar entender essa nova ordem 
social. Dentre eles, podemos citar aqueles que sao considerados classicos 
na sociologia, como Emilie Durkheim (1858-1917), Karl Marx (1818-1883) e 
Max Weber (1864-1920). Esses tres pensadores sao considerados os 
classicos, pais desenvolveram tres teorias que acabaram se tornando as 
bases de interpretac;ao da sociedade capitalista, a saber: a Sociologia 
funcionalista, a crftica e a compreensiva. Os soci61ogos contempon3neos 
como Dewey, Mannheim, Establet, Baudeot, Snyders, entre outros, se 
orientaram pelos autores classicos. 
E importante ressaltar que a educac;ao, como questao, nunca deixou de ser 
analisada, porque se constitui numa parte integrante da sociedade. Mesmo 
quando breves, as referencias dos soci61ogos classicos a educac;ao acabam 
por ser contribuic;oes te6ricas muito importantes para que os soci61ogos 
contemporaneos possam se especializar no estudo da educac;ao e criar 
aquila que poderfamos chamar de Sociologia da Educac;ao. 

9.1.1 Sfntese da evolugao do ser humano 

0 ser humano evoluiu devido a capacidade de refletir e lutar, para superar 

suas necessidades, haja vista as constantes mudangas espaciais e temporais que 

6 A escola e a Sociologia contemporanea. Sociologia da Educac;:ao, p. 29. 
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enfrenta. Foi pelo enfrentamento, de forma racional, de suas necessidades basicas, 

tais como: alimenta<;ao, vestuario, moradia e seguran<;a, que ele desenvolveu-se. 

Porem, todo esse processo de evolu<;ao, alem de levar milhares de anos, 

atingiu a todos e nao apenas a urn indivfduo isoladamente, pois detectaram que, 

somente juntos, eles poderiam sob reviver. 

Da necessidade de sobrevivencia e perpetua<;ao da especie, e que surgiram 

os grupos, as comunidades, as cidades. A partir daf, para que existisse uma 

convivencia respeitosa e harmoniosa, surgem novas formas de organiza<;ao de vida, 

com estabelecimento de normas, que se transformam em leis, e, estas, por sua vez, 

fixam costumes e maneiras de agir, com a finalidade de o indivfduo comportar-se da 

forma que convem ao grupo social que pertence, demonstrando que o interesse 

coletivo sobrepuja o individual. 

Com esses adventos, o indivfduo come<;ou a se preocupar em transmitir aos 

seus semelhantes as experiencias adquiridas e vivenciadas, com a finalidade de 

possibilitar a perpetua<;ao desses conhecimentos as novas gera<;6es. A partir daqui 

nasce a educa<;ao, aonde as gera<;6es imaturas aprendem, com as gera<;6es 

adultas, os segredos da sobrevivencia e possiveis formas de entendimento do 

mundo onde vivemos. Transmitem-se as cren<;as, tecnicas e habitos, adquiridos pelo 

grupo social a partir de suas experiencias de sobrevivencia. 

Nesse contexte, observamos que a educa<;ao possui urn papel importante e 

essencial na evolu<;ao do ser humane, pois em cada etapa de sua vida, para a 

sobrevivencia, sente a necessidade de retransmitir aos seus semelhantes as 

experiencias vivenciadas, fazendo da educa<;ao o meio necessaria para garantir a 

sua perpetua<;ao e aquila que urn determinado grupo aprendeu. 

Observa-se que a educa<;ao nasceu como processo comunitario de ensinar 

e aprender, conforme as necessidades dos grupos sociais, para que seus 

integrantes pudessem se moldar, de forma a pensar, sentir e agir do grupo. 

9.1.2 A sociedade para o funcionalismo 

Sao muitas as correntes que versam sobre a Sociologia da Educa<;ao, 

entretanto, por quest6es de afinidade, far-se-a men<;ao do funcionalismo de 

Durkhein. 
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0 frances Emilie Durkheim, nascido em 1858 na cidade de Epinal, foi 

educado sob valores rfgidos, motivo pelo qual, talvez, por viver numa sociedade em 

desordem, refletiu sabre os seus problemas, buscando a ordem das coisas. 

Quando a Universidade come<;ou a retratar os novas caminhos das Ciencias 

Ffsicas e Naturais, Durkhein foi influenciado, ao estudar Ciencias Sociais, a realizar 

proposi<;6es tfpicas de Biologia, tanto que versou: 

Durkheim estudou numa epoca em que a Universidade come<;ou a retratar 

os novas caminhos das ciencias ffsicas e naturais, motivo pelo qual foi influenciado, 

ao formular estudos sabre ciencias sociais, a realizar proposi<;6es tfpicas da 

Biologia, tanto que versou7
: 

[ ... ] a sociedade se apresenta como imenso corpo social, muitas vezes 
semelhante ao corpo humano. Ela possui varios 6rgaos, cada qual 
desempenhando uma fun<;ao especffica e cada 6rgao depende do outro, de 
tal forma que, se toda a anatomia social funcionar bem, o corpo todo sera 
saudavel. Entretanto, a partir do momenta que um desses 6rgaos ficarem 
doente ou deixar de funcionar, todo o corpo se ressente. 

Pode-se deduzir que Durkhein fez uma analogia da sociedade com o corpo 

humano, assim como este possui varios 6rgaos, porem, cada urn com sua fun<;ao 

especffica, mas que, para sobreviver devem funcionar em harmonia como urn todo. 

Assim tambem deve ser a sociedade, sao varios 6rgaos que a compoem, com 

diferentes fun<;6es; no entanto, para que a sociedade sobreviva, esses 6rgaos 

devem funcionar harmoniosamente, a fim de que nao provocarem a falencia do 

corpo social. 0 termo Funcionalismo, empregado por Durkhein, tern origem nesse 

seu pressuposto. 

Durkhein assevera que8
: 

A fun<;ao da moral social (consciencia coletiva) e manter a ordem, pois, sem 
essas leis de convivencia, a vida em sociedade seria impossfvel. Assim, o 
que mantem o corpo social saudavel e a moral. No entanto, no momenta em 
que ela deixa de existir ou quando perde sua eficacia, surgem problemas na 
sociedade. 

7 A sociedade para o funcionalismo. Sociologia da Educayao, p. 33. 
8 A sociedade para o funcionalismo. Sociologia da Educayao, p. 34. 
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Segundo Meksenas9
, em resumo, pode-se afirmar que, para Durkheim10: 

[ ... ] a causa dos problemas da sociedade e a existencia de crise moral. 
Diante desse fato, o que fazer? A resposta dada pelo Positivismo consiste 
em admitir que os problemas sociais s6 fossem solucionados quando 
estudassemos a sociedade para perceber em que aspectos a moral esta 
falhando. Essa e a tarefa do soci61ogo, olhar para a sociedade, observando 
a moral social, analisa-la, classifica-la e desenvolver urn plano de a<;ao que 
posa influir na substitui<;ao dos aspectos deficientes da moral antiga por 
outra que pudesse orientar melhor a conduta social dos indivfduos. 

9.1.3 Fun<;ao da Educa<;ao 

De acordo com o que foi estudado, observa-se que uma das fun<;6es da 

educa<;ao na sociedade, e mostrar aos indivlduos que, somente por intermedio dos 

interesses sociais, os seus interesses e aspira<;6es serao atingidos. Portanto, 

sozinho, se nao for capaz de deixar de lado alguns interesses individuais, nao 

conseguira adaptar-se a regras comuns aos integrantes do grupo. A educa<;ao 

mostra ao indivlduo que ele s6 desenvolvera potencialidades se estiver em contato 

harmoniosa com outros integrantes do grupo. 

Durkheim percebeu que a convivencia na sociedade e imposslvel sem a 

educa<;ao. Segundo ele, a educa<;ao e o elemento adaptador e normalizador basico 

na integra<;ao indivlduo-sociedade. E por intermedio dela que as gera<;6es adultas, 

devidamente socializadas e integradas a sociedade, exercem uma a<;ao sobre os 

mais jovens, procurando torna-los seres sociais por intermedio da inculca<;ao dos 

valores estabelecidos na sociedade. lsso fica muito claro quando Durkheim afirma 

que11: 

9 Op. Cit, obra citada. 

A educa<;ao consiste numa socializa<;ao met6dica das novas gera<;oes. Em 
cada urn de n6s, ja o vimos, pode-se dizer que existem dois seres. Urn 
constitufdo de todos os estados mentais que nao se relacionam senao 
conosco mesmo e com os acontecimentos da nossa vida pessoal; eo que 
poderiam chamar de ser individual. 0 outro e urn sistema de ideias, 
sentimentos e habitos, que exprime em n6s, nao a nossa individualidade, 
mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte; tais sao as 
cren<;as religiosas, as cren<;as ou praticas marais, as tradi<;6es nacionais ou 
profissionais, as opinioes coletivas de toda a especie. Seu conjunto forma o 
ser social. Constituir esse ser social em cada urn de n6s - tal e o fim da 
educa<;ao. 

10 A sociedade para o funcionalismo. Sociologia da Educa<;ao, p. 34-5. 
11 Importancia da a<;ao educativa. Educa<;ao e Sociologia, p. 82-3. 
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Verifica-se que a educa<;ao perpetua e refor<;a, no individuo, urn modo de 

ser que e fundamental para a convivencia deste na sociedade. Dessa forma, conclui

se que a sociedade nao poderia existir sem que houvesse entre seus membros certa 

semelhan<;a nos habitos e comportamentos, e estes, sao inculcados pela educa<;ao. 

De acordo como que foi pesquisado, a educa<;ao e fundamental para que o 

individuo se integre, literalmente, na sociedade, pois e por intermedio dela que sao 

transmitidos valores, costumes, conhecimentos gerais que lhe propiciarao o 

desenvolvimento ffsico, intelectual e espiritual. No entanto, a transmissao desses 

conhecimentos, principalmente no que se refere ao objeto desse estudo (seguran<;a) 

nao pode ocorrer de forma aleat6ria e desordenada, precisa ser devidamente 

planejada pelo Estado. 

Com o objetivo de provocar uma reflexao, e exposta uma coloca<;ao de 

Montaigne, citada por Edgar Morin: "mais vale uma cabe<;a bern feita do que uma 

bern cheia". 

Morin explica que uma cabe<;a bern cheia e aquela em que o saber e jogado 

de forma desorganizada, sem urn planejamento adequado. Ja a cabe<;a bern feita e 

urn saber organizado, com aptidao geral, e com principios organizadores que 

permitem ligar os saberes e lhes dar sentido, ou seja, devidamente planejados para 

atingir os fins desejados. 

9.2 Psicologia da Educa<;ao 

Chamada tambem de psicologia escolar, e urn ramo da Psicologia Aplicada 

que consiste na explora<;ao dos principios e tecnicas psicol6gicas a compreensao e 

orienta<;ao do educando. 

0 Professor Marcus Vinicius Cunha, do Departamento de Psicologia da 

Educa<;ao da Faculdade de Ciencias e Letras da UNESP, Araraquara/SP, escreveu 

artigo que analisa algumas teorias psicol6gicas e suas contribui<;6es para a 

educa<;ao. Destacam-se aqui as suas referencias quanta aos paradigmas 

psicol6gicos e a educa<;ao escolar: 
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Nenhuma das matrizes disciplinares da Psicologia foi criada com o objetivo 
de responder a quest6es formuladas no terreno da educagao em geral e, 
muito menos, no campo especffico da educagao escolar. 
Sobre a teoria piagetiana, e preciso lembrar que sua problematica primeira 
encontrava-se vinculada a area da epistemologia: o proposito de Piaget era 
"abordar o estudo do conhecimento atraves de uma epistemologia de 
natureza biologica", o que se mostrou inviavel por intermedio do uso 
exclusivo dos metodos da propria Filosofia. Assim, dada a necessidade de 
bases empfricas que permitisse "uma ponte solida entre a biologia e a 
epistemologia", Piaget foi a busca da Psicologia (Coli & Gillieron, 1987, 
p.15). Toda a psicologia piagetiana constitui, a bern da verdade, urn 
conjunto de teses formuladas para responder a quest6es relacionadas com 
a origem e o desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser humano, e, 
mais amplamente, para explicar como nasce e evolui a competencia do 
indivfduo para apreender abstratamente o mundo que o cerca. 
Skinner pesquisou certos princfpios comportamentalistas, dos quais 
decorreram sugestoes de elevado interesse para organizar o processo de 
ensino e aprendizagem escolar. Uma das teses fundamentais do 
Comportamentalismo diz que o organismo - seja ele animal inferior ou 
superior - responde a estfmulos ambientais, o que permite ver o 
comportamento como resultado de arranjos no meio em que se localiza o 
indivfduo. 
Dessa forma, o Comportamentalismo ensina como instalar respostas novas 
e modificar padr6es de respostas ja existentes, o que o torna, em suma, urn 
paradigma facilmente aplicavel a educagao. A tal ponto que o proprio 
Skinner, em seu livro Tecnologia do Ensino (Skinner, 1972) elaborou 
propostas bern delineadas para o ambiente escolar, como o "ensino 
programado" eo emprego de "maquinas de ensinar". 

0 importante, nessa citac;ao, para as considerac;oes finais do presente 

estudo e o fato de se permitir ver o comportamento como resultados de arranjos no 

meio em que se localiza o indivfduo. Se ha o interesse do governo em resolver os 

problemas relacionados aos acidentes de transito, deve-se trabalhar com a 

educac;ao no ambiente escolar. 

9.2.1 Construtivismo 

Sao diversas as correntes psicol6gicas ligadas a Psicologia da Educac;ao, 

porem, abordar-se-a o construtivismo, par ser uma das correntes te6ricas que tenta 

explicar como a inteligencia humana se desenvolve partindo do pressuposto de que 

0 desenvolvimento da inteligencia determina-se pelas ac;oes mutuas entre 0 

indivfduo e o meio. 

Esta percepc;ao do conhecimento e da aprendizagem e oriunda, 

principalmente, das teorias epistemologia genetica de Piaget e da pesquisa s6cio

hist6rica de Vygotsky, partindo da ideia de que o indivfduo nao nasce inteligente, 

mas nao e passivo sob a influencia do meio. 
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Mario Carretero, referenciando Piaget e Vygotsky, expressa que o 

conhecimento e urn produto da intera~ao social e da cultura, conforme se observa: 

Ainda que seja certo que a teoria de Piaget nunca tenha negado a 
import~mcia dos fatores sociais no desenvolvimento da inteligencia, tambem 
e certo que foi pequena a sua contribui<;ao a respeito, exceto numa 
formulac;ao muito geral de que o indivfduo desenvolve seu conhecimento 
em urn contexto social. Precisamente, uma das contribuic;oes essenciais de 
Vygotsky foi a de conceber o sujeito como ser eminentemente social, na 
linha do pensamento marxista, e ao proprio conhecimento como urn produto 
social. De fato, Vygotsky foi urn autentico pioneiro ao formular alguns 
postulados que foram retomados pela psicologia, varias decadas mais tarde, 
e deram Iugar a importantes observac;oes sobre o funcionamento dos 
processos cognitivos. Talvez uma das mais importantes seja a que sustenta 
que todos os processos psicol6gicos superiores (comunicac;ao, linguagem, 
raciocfnio, etc.) sao adquiridos, primeiro, num contexto social e, depois, se 
internalizam. Mas precisamente essa internaliza<;ao e urn produto do uso de 
urn determinado comportamento cognitivo num contexto social. 

De acordo com Carretero, os conceitos de Vygotsky "supoem uma visao 

completamente renovadora de muitas hip6teses da investiga~ao psicol6gica e do 

ensino, visto que partem da ideia de que o que urn indivfduo pode aprender nao 

depende s6 da sua atividade individual". 

0 texto do paragrafo anterior e urn pressuposto fundamental para alavancar 

o estudo aqui defendido. Como o governo quer mudar a situa~ao que envolve os 

acidentes de transito sem educar o indivfduo para que isso ocorra? S6 existe 

transforma~ao se ela vier por intermedio da educa~ao. 

9.3 Psicologia do Desenvolvimento 

A Psicologia do Desenvolvimento e a area de conhecimento que estuda o 

desenvolvimento do ser humano, desde o nascimento ate a idade adulta, em todos 

os seus aspectos: flsico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social. 

9.3.1 0 desenvolvimento humano 

0 desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao 

crescimento organico. 0 desenvolvimento mental e uma constru~ao continua. Estas 
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sao as formas de organizagao da atividade mental que vao-se aperfeigoando e se 

solidificando ate o momenta em que todas elas atinjam o apice do desenvolvimento. 

Algumas dessas estruturas mentais permanecem ao Iongo de toda a vida. 

9.3.2 A importancia do estudo do desenvolvimento humano 

Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as caracterfsticas 

comuns de uma faixa etaria. Planejar o que e como ensinar implica saber quem e o 

educando. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do 

mundo, pr6prias de cada faixa etaria. 

9.3.3 Fatores que influenciam o desenvolvimento humano 

Hereditariedade - a carga genetica estabelece o potencial do indivfduo, que 

pode ou nao se desenvolver. A inteligencia pode desenvolver-se de acordo com as 

condig6es do meio em que se encontra. 

Crescimento organico- refere-se ao aspecto ffsico. 

Maturagao neurofisiol6gica - e o que torna possfvel determinado padrao de 

comportamento. 

Meio - o conjunto de influencias e estimulag6es ambientais altera os padr6es 

de comportamento do indivfduo. 

9.3.4 Aspectos do desenvolvimento humano 

Aspecto ffsico-motor - refere-se ao crescimento organico, a matura(fao 

neurofisio16gica. Ex.: A crian9a que leva a chupeta a boca. 

Aspecto intelectual - e a capacidade de pensamento, raciocfnio. Ex.: A 

crianga de 2 anos que usa urn cabo de vassoura para puxar urn brinquedo que esta 

em baixo de urn m6vel. 
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Aspecto afetivo-emocional - e o modo particular de o individuo integrar as 

suas experiencias. A sexualidade faz parte desse aspecto. Ex.: A vergonha que 

sentimos em algumas situa~oes. 

Aspecto social - e a maneira como o indivfduo reage diante das situa~oes 

que envolvem outras pessoas. Ex.: Quando em urn grupo ha uma crian~a que 

permanece sozinha. 

Nao e possfvel encontrar urn exemplo "puro", porque todos estes aspectos 

relacionam-se permanentemente. 

9.3.5 A teoria do desenvolvimento humano de Jean Piaget 

Este autor divide os perfodos do desenvolvimento de acordo com o 

aparecimento de novas qualidades do pensamento. 

Neste periodo, o que de mais importante acontece e o aparecimento da 

linguagem. Como decorrencia do aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do 

pensamento se acelera. A intera~ao e a comunica~ao entre os individuos sao as 

consequencias mais evidentes da linguagem. Urn dos mais relevantes eo respeito 

que a crian~a nutre pelos indivfduos que julga superiores a ela. Neste perfodo, a 

matura~ao neurofisiol6gica completa-se, permitindo o desenvolvimento de novas 

habilidades, como a coordena~ao motora fina - pegar pequenos objetos com as 

pontas dos dedos, segurar o lapis corretamente e conseguir fazer os delicados 

movimentos exigidos pela escrita. 

a) Periodo das opera~oes concretas (infancia propriamente dita - 7 a 11 ou 

12 anos). Nessa idade a crian~a esta pronta para iniciar urn processo de 

aprendizagem sistematica. A crian~a adquire uma autonomia crescente em rela~ao 

ao adulto, passando a organizar seus pr6prios valores marais. A grupaliza~ao com o 

sexo oposto diminui. A crian~a. que no inicio do periodo ainda considerava bastante 

as opinioes e ideias dos adultos, no final passa a enfrenta-los. 

b) Periodo das opera~oes formais (adolescencia - 11 ou 12 anos em 

diante). E capaz de lidar com conceitos como liberdade, justi~a. etc. E capaz de tirar 
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conclusoes de puras hip6teses. 0 alva de sua reflexao e a sociedade, sempre 

analisada como possivel de ser reformada e transformada. No aspecto afetivo, o 

adolescente vive conflitos. 

c) Juventude: projeto de vida. A personalidade comega a se formar no final 

da infancia, entre 8 a 12 anos. Na idade adulta nao surge nenhuma nova estrutura 

mental, e o individuo caminha entao para um aumento gradual do desenvolvimento 

cognitive. 

Portanto, analisando os estudos da Sociologia e Psicologia da Educagao e 

Psicologia do Desenvolvimento, observa-se que a educagao deve ocorrer, 

justamente, nos estagios ou periodos em que o individuo esta receptive, aberto a 

conhecimentos necessaries para aprendizagem do comportamento que a 

comunidade exigira dele. 
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10 CAMPANHAS PROMOVIDAS PELOS ORGAOS REGULAMENTADORES 

A Associagao Brasileira de Educagao de Transito (ABETRAN) tern como 

missao primordial a "Educagao no Transito". Par meio de palestras, blitze, cursos e 

projetos educacionais os cidadaos tomam conhecimento das leis do transito e das 

leis mora is ( o born sensa) que conduzem a vida em uma sociedade organizada. 0 

objetivo e a mudanga de comportamento desses cidadaos no que diz respeito ao 

transito, ou seja, conhecendo melhor seus deveres e direitos para que possam, 

assim, coloca-los em pratica. 

0 alto lndice de acidentes de transito tornou-se hoje uma preocupagao em 

ambito nacional. Par isso, urn grupo de professores, educadores, jornalistas, 

escritores e demais cidadaos, sensibilizado com a grave situagao que permeia o 

nosso transito, criou a ABETRAN, visando reduzir os acidentes par meio da 

educagao no transito. A ABETRAN trabalha conjuntamente a outros 6rgaos 
' 

governamentais e nao-governamentais, realizando campanhas educativas nas 

escolas, empresas, ruas, bares e restaurantes (locais onde o consumo de bebidas 

alco61icas e mais frequente) e outros. Para realizar esse trabalho, a ABETRAN conta 

com o apoio dos cidadaos atuantes na causa e tambem das empresas privadas e 

instituigoes publicas que se fizerem parceiras e que ja tiverem adotado a consciemcia 

da "Responsabilidade Social". 

Os projetos da ABETRAN visam a elaboragao de materiais informativos 

(folders, outdoors, jornais, apostilas, COs e DVDs) que serao utilizados em palestras 

nas empresas, blitze, escolas, seminarios e eventos em geral sabre o transito. 0 

objetivo e a orientagao da populagao, buscando a mudanga de postura de 

condutores e pedestres quando necessaria. 

Outro importante objetivo e a contribuigao na elaboragao e aplicagao da 

legislagao referente a educagao no transito. A ABETRAN tern lutado par leis mais 

eficazes como acontece, par exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, onde o 

criminoso realmente responde pelo crime cometido, principalmente em se tratando 

dos casas de morte. 

0 trabalho e da sociedade em geral e nao apenas do governo. Somente com 

a uniao de forgas e par meio da educagao se podera alcangar urn transito pacifica, 

com menos mortes e com mais cidadaos conscientes, isto e, que prezam pela vida. 



64 

Algumas campanhas que abrangem os mais diversificados meios de 

comunicagao no ambito nacional e internacional sao frequentemente langadas, a fim 

de instruir e sensibilizar a populagao, quanto medidas eficazes de combate aos 

acidentes de transito, conforme abaixo discriminadas: 

Campanhas Denatran 

A) Campanhas de TV 

• Por voce e pelos outros, respeito as leis de transito - Cinto de seguranga -

Exibida em fevereiro de 2009 

• Por voce e pelos outros, respeito as leis de transito - Celular- Exibida em 

fevereiro de 2009 

• Por voce e pelos outros, respeito as leis de transito - Ultrapassagem perigosa -

Exibida em fevereiro de 2009 

• Por voce e pelos outros, respeito as leis de transito - Alcool - Exibida em 

fevereiro de 2009 

• Ajude a salvar nossas criangas. Guide delas no transito - Exibida em outubro de 

2008 

• Mude voce tambem - Se for dirigir, nao beba. Viver, essa e a lei. - Exibida em 

setembro de 2008 

• Campanha de Natal - Exibida em dezembro de 2007 

• Semana Nacional de Transito - Exibida em setembro de 2007 

• Seguro DPVAT- Exibida em Janeiro de 2007 

• Semana Nacional de Transito - Voce e a moto: uma uniao feliz! - Exibida em 

novembro de 2006 

• Campanha Carnaval 2006 - Exibida em fevereiro de 2006 

• Prevengao de Acidentes no Transito - Exibida em dezembro de 2005 

• Diregao Defensiva- Exibida em outubro de 2005 

• Semana Nacional de Transito - No Transito somos todos pedestres - Exibida em 

setembro de 2005 

• Campanha Carnaval 2005 - Exibida em fevereiro de 2005. 
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B) Campanhas de Radio 

• Ajude a salvar nossas crian~as. Guide delas no transito - Espelho encantado -

Divulgada em outubro de 2008 

• Ajude a salvar nossas crian~as. Guide delas no transito - 3 Porquinhos -

Divulgada em outubro de 2008 

• Ajude a salvar nossas crian~as. Guide delas no transito - Chapeuzinho -

Divulgada em outubro de 2008 

• Ajude a salvar nossas crian~as. Guide delas no transito - Jingle - Divulgada em 

outubro de 2008 

• Segura DPVAT- Divulgada em janeiro de 2007 

• Campanha Carnaval 2006 - Divulgada em fevereiro de 2006 

• Campanha Carnaval 2005 - Divulgada em fevereiro de 2005 

Campanhas lnternacionais 

• Documentario da World Health Organization 

• Resumo das Campanhas (World Health Organization) 

• Seja vista na estrada 

• Nao beba e dirija 

• Nao corra 

• Use o seu capacete 

• Use o seu cinto de seguran~a 

• Make Roads Safety 

• Declara~ao da Dra. Margaret Chan (World Health Organization) 

• Campanha do Governo da Fran~a - Motociclista 

• Campanha do Governo da Fran~a - Cinto de seguran~a 1 

• Campanha do Governo da Fran~a - Cinto de seguran~a 2 

• Cinto de Seguran~a - Ajude-nos a proteger voce 

• Celular e Dire~ao - Ajude-nos a proteger voce 

• Motociclista - Ruas seguras sao responsabilidade de todos 

• Cinto de Seguran~a - Cintos de seguran~a salvam vidas 
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• Cinto de Seguranga - Cintos de seguranga prendem voce a vida 

• Cinto de Seguranga - Sem cinto de seguranga. Sem desculpa 

• Campanha do Governo da Lituania - Cinto de seguranga 

• Cinto de Seguranga- Lembre-se do cinto de seguranga 

Alem do claro intuito de instruir, as campanhas langadas tambem tern o 

objetivo de zelar pela manutengao dos cofres publicos, pois uma estimativa do 

Comite Emergencia e Trauma da Associagao de Medicina lntensiva Brasileira 

(AMIB), que atribui que de todos os acidentes de transito, aproximadamente 70% 

estao relacionados com o consumo de bebidas alco61icas, mesmo ap6s a adogao do 

novo C6digo de Transito em vigor desde 1998. 

Pesquisas avaliam que a maioria das vftimas de acidentes de transito traz 

grande prejufzo para a sociedade, ao se considerar o fato de que as vftimas perdem 

em media cerca de 30 anos produtivos de suas vidas, e que os valores despendidos 

com internagoes gera grande despesa aos cofres publicos, montantes estes que 

seriam bern mais proveitosos se investidos em saude e educagao. 

No Brasil, morrem de 30 a 50 mil pessoas em acidentes de transito por ano, 

sendo que de acordo com Indices do lnstituto de Pesquisa Economica Aplicada 

(IPEA), um acidente automobilfstico custa em media R$ 8.782,00 (oito mil 

setecentos e oitenta e dois reais). 

Pode-se observar que as autoridades governamentais buscam, por intermedio 

dessas campanhas, conscientizar os cidadaos, entretanto, por mais que elas sejam 

importantes, acabam caindo no esquecimento, pois deixaram de inculcar, os 

assuntos referentes ao transito, no perfodo que compreende a educagao infantil ao 

ensino media. Se observadas as fases educacionais, acredita-se que os assuntos 

difundidos nas campanhas seriam um reforgo daquilo que ja fora aprendido nas 

salas de aula. 
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11 0 PROGRAMA DE ENSINO 

Mudar urn comportamento especffico, quando a populac;ao-alvo e claramente 

identificavel e ha uma relac;ao direta entre uma determinada ocorrencia de acidentes 

e o comportamento a ser mudado, e uma das principais metas a serem alcanc;adas 

por intermedio da implantac;ao de urn programa de ensino sabre educac;ao no 

transito, abrangente desde as series iniciais ate a conclusao do ensino media. 

Alem do amplo alcance desta medida, passar-se-a a poder contar com o 

apoio da populac;ao instruida quanta a outras medidas de seguranc;a, que com o 

passar dos anos contribuirao para a formac;ao de indivfduos conscientes no que se 

refere as quest6es de transito. 

A reduc;ao do numero de acidentes com mortos e feridos e a maior seguranc;a 

nas vias publicas serao obtidas por intermedio, durante o ano letivo, da transmissao 

de conhecimentos, de forma continua, na rede educacional estadual, promovido pelo 

professor ou por outros facilitadores, por meio de uma disciplina especffica para o 

transito, ou entao difundindo os temas na grade curricular. 

11.1 Educac;ao na Pre-Escola 

A pre-escola abrange o universo das crianc;as com idade entre 0 e 4 anos. A 

partir de estudos das caracteristicas de crianc;as desta faixa etaria, constata-se que 

estas crianc;as nao estao preparadas fisica e psicologicamente para atravessar a rua 

com seguranc;a, sendo a elas ensinado que deveriam se manter afastadas das ruas, 

aproximando-se apenas desde que acompanhadas por urn responsavel. 

11.2. Educac;ao no Ensino Fundamental 

Para a orientac;ao de crianc;as da faixa etaria compreendida entre 6 e 14 anos 

de idade, sao necessarias abordagens metodol6gicas que consistam na aplicac;ao 
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do treinamento de habilidades das criangas quanta aos t6picos inerentes a transito 

basico, seguranga geral e primeiros socorros. 

- 6 a 7 anos- seguranga do passageiro de autom6vel, do pedestre, do ciclista 

e no onibus escolar 

- 8 a 1 0 anos - educagao sabre o alcool, seguranga do passage ira e do 

ciclista 

- 11 a 14 anos - educagao para o motorista iniciante, educagao sabre o alcool 

e sabre a seguranga na escola. 

A proposta e ensinar as criangas as habilidades basicas que urn pedestre 

precisa desenvolver para atravessar as ruas com seguranga, para que possam fazer 

suas pr6prias escolhas, se auto-avaliar e avaliar os demais pedestres. 

Os alunos deverao aprender como utilizar suas pr6prias habilidades na 

travessia das ruas e reconhecer as dificuldades que os pedestres encontram, em 

situagoes reais e simuladas. 

Tais atividades devem ser desenvolvidas diretamente nas escolas, fazendo 

com que os alunos desenvolvam comportamentos seguros no transito, 

transformando para sempre tais procedimentos em agoes beneficas para a 

sociedade. 

11.3 Treinamento de Adolescentes 

Para os adolescentes, a metodologia devera ser baseada no transito de 

vefculos automotores, enfatizando a habilitagao para conduzir vefculos com 

seguranga. Tal treinamento devera enfatizar situag6es imprevistas envolvendo 

pedestres e motoristas nas mais variadas pistas, sejam elas, sinalizadas ou nao, 

sinuosas ou nao, de mao (mica ou de duplo sentido. 

Esta pratica vai possibilitar o estfmulo a criatividade e o envolvimento dos 

alunos que receberem o treinamento, ao ponto de estabelecerem rapidas solugoes 

para OS problemas apresentados. 0 ideal e que sejam trabalhadas estas situag6es 

por intermedio de dinamicas de grupo, com posterior analise dos resultados, 

objetivando sensibilizar os envolvidos. 
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11 .4 Capacitagao de docentes 

Para que sejam atingidos os objetivos propostos, na transmissao de 

conhecimentos sabre o tema transito as criangas e adolescentes da educagao 

infantil ao ensino media, deve-se dotar os discentes de conhecimentos tecnicos 

afetos a area espedfica de transito. Para tanto, necessaria seria, no minima, um 

curso de capacitagao para docentes com uma carga horaria de 100 horas, 

adaptando-os, de acordo com as series em que ministram, aos meios pedag6gicos 

adequados para absolvigao dos conteudos por parte dos discentes. 
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12 CONCLUSAO 

Partindo de uma leitura analftica das fundamentac;oes elencadas nesta 

pesquisa e possfvel afirmar que desde o jardim de infancia, a escola se torna o 

centro da vida extra-familiar, ocupando a maior parte da vida de uma crianc;a. Os 

professores e a metodologia de ensino terao reflexos nao apenas na vida academica 

das crianc;as, mas tambem serao potenciais formadores das caracteristicas que urn 

indivfduo carrega durante a sua vida. Desta forma, justifica-se a implantac;ao do 

programa de educac;ao no transito na grade curricular das escolas de educac;ao 

infantil, ensino fundamental e media no Estado do Parana, baseado em estudos que 

acompanhem, de forma adequada, as etapas do desenvolvimento cognitivo do 

indivfduo. 

A bibliografia analisada mostra que existem amplas condig6es de se ministrar 

aulas que versem sabre a educac;ao para o transito na atualidade, desde que sejam 

desenvolvidas polfticas educacionais serias, buscando urn trabalho pedag6gico que 

fornec;a condig6es de se desenvolver o estudo do tema em todos os nfveis da 

educac;ao, a saber: educac;ao infantil, ensino fundamental e media. 

Percebe-se tambem que as campanhas publicitarias lanc;adas e exibidas pela 

mfdia, certamente sao de grande valia quanta a sensibilizac;ao da populac;ao, que 

acaba, desta forma, tendo acesso a informac;ao e buscando as medidas cabfveis de 

prevenc;ao contra acidentes de transito que provocam a morte e/ou a incapacidade, 

momentanea ou nao, de grande parte dos envolvidos. Porem, todas estas 

informac;oes chegam a populac;ao como verdadeiros bombardeios, que causam 

efeitos passageiros, pois as formas de prevenc;ao sao exigidas e cobradas 

severamente; no entanto, nao foram incutidas como princfpios basicos na educac;ao, 

ao passo que, se o indivfduo for instrufdo adequadamente, a tendencia e que a 

prevenc;ao de acidentes torne-se fator corriqueiro, de respeito fundamental e que 

nao seja, por vezes, tao custoso a populac;ao, como por exemplo, o simples fato de 

utilizar o cinto de seguranc;a. 

A partir da analise dos elementos desse estudo, conclui-se que a educac;ao e 

o que direciona o ser humano, portanto a inserc;ao do tema transito nos currfculos 

educacionais visando a reduc;ao de acidentes de transito trara a populac;ao nao 
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apenas menores indices de acidentes e fatalidades, mas sim, menores impactos 

sociais e economicos. 



72 

REFERENCIAS 

AUSUBEL, D. Novak, J. Psicologia Educacional, lnteramericana. 2. ed Rio de 
Janeiro. 

BRASIL. Constitui<fao (1988). Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil. 
4.ed. Sao Paulo: Saraiva, 1990. 

BRASIL. Lei de Diretrizes Bases da Educa~ao Nacional. Lei n° 9.394, dezembro . 
de 1996, Brasilia - DF. 

BRASIL. C6digo de Transito Brasileiro. Metoda, Sao Paulo, 2002. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educa(fao. Camara de Educa(fao Basica. Parecer 
CEB n° 04/98, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
Disponivel em: http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB04_1998.pdf. 
Acessado em: 26 jan. 2008. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educa(fao. Camara de Educa(fao Basica. Parecer 
CEB n° 15/98, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Media. Disponivel 
em: http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB15_1998.pdf. Acessado em: 
26 jan. 2008. 

BRUNER, Jerome- Para uma Teoria da Educa~ao, Lisboa, Rel6gio d'Agua, 1999 

CF. Jadoule A. La psychologie scolaire. Paris: PUF, 1965. Disponivel em: 
http://www.inep.gov.br/pesquisa/thesaurus/thesaurus.asp. Acesso em: 11 jul. 2007. 

COMISSAO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO. Educa(fao preventiva de 
acidentes. Brasilia: Departamento de Documenta(fao e Divulga(fao, MEC, 1979. 

CUNHA, MV. A psicologia na educa~ao: dos paradigmas cientificos as finalidades 
educacionais. Sao Paulo. Revista da Faculdade de Educa(fao, v. 24, n. 2, 1998. 
Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo. Acessado em: 11 jul. 2007. 

DIDONET, V. Plano Nacional da Educa<fao. Brasilia. ed Plano, 2000. 196p. 

DURKHEIM, Emilie. Defini(fao de Educa(fao. In: Educa~ao e Sociologia. Sao Paulo, 
Melhoramentos, 1952, p. 29/32. 

ENDERLE, Carmen. Psicologia do desenvolvimento: 0 processo evolutivo da 
crian<fa. Porto Alegre: Artes Medicas, 1985. 

FREIRE, P. Extensao ou comunica~io? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

GOLSE, B. 0 desenvolvimento afetivo e intelectual da crian~a. 3.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 



73 

LA TAILLE, Yves de et al. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias psicogeneticas em 
discussao. Sao Paulo: Summus, 1992. 

MARIMON, Montserrat Moreno. Uma teoria da mudanga: Os modelos 
organizadores. In: Marim6n M M, Sastre Genoveva, Bovet Magali, Leal Aurora 
(orgs.). Conhecimento e Mudan~a: Os modelos organizadores na construgao do 
conhecimento. Sao Paulo: Moderna. 1999. p. 7 4-101. 

MARTINEZ, Maria Josefina. Planejamento escolar. 2.ed. Sao Paulo: Saraiva, 1981. 

MARTINS, J. C. Vygotsky e o papel das intera~oes sociais na sala de aula: 
reconhecer e desvendar o mundo. Disponfvel em: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias 28 p111-122 c.pdf. Acesso em: 12 
mar. 2009. 

MEKSENAS, P. Sociologia da Educa~ao: lntrodugao ao estudo da escola no 
processo de transformagao social. 7.ed. Sao Paulo: Loyola, 1995. 

MORIN, E. A cabe~a bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

MUKHINA, Valeria. Psicologia da idade pre-escolar. Sao Paulo: Martins Fontes, 
1995. 

POLAK, Naasson. Educa~ao: forma de interferencia na cultura de seguran~a. 39 
f. Monografia de Especializagao, (P6s-graduagao em Seguranga Publica a 
distancia), PUCRS Virtuai/IGG, Porto Alegre, Rio Grande do Sui, 2007. 

PIAGET, Jean. 0 nascimento da inteligencia na crian~a. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1987. 

PIAGET, Jean. Psicologia da lnfancia. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

PIAGET, Jean. Uma introdu~ao ao desenvolvimento cognitive da crian~a. Rio 
de Janeiro: LTC, 1986. 

PLONKA, Marcia F. Eu no transite: uma reflexao sabre o comportamento individual 
versus comportamento coletivo. Material do curso de capacitagao de perito 
examinador do transito. Curitiba, 1999. 

PROGRAMA GAUCHO DE EDUCAQAO PARA 0 TRANSITO (PROGET). Porto 
Alegre, 2004. 

RODRIGUES, Juciara. Educa~ao de transite no ensino fundamental: caminho 
aberto a cidadania. Sao Paulo: Camara Brasileira do Livro, 1999. 

ROZENSTRATEN, Reiner J. A. Psicologia do transite: conceitos e processes 
basicos. Sao Paulo: EPU, 1988. 

SOSA, Miguel R. Manual de educa~ao para o transite. Brasflia: ABETRAN, 1995. 



74 

SZYMANSKI, Ana M.S. Campanha de seguran~a no transite. Cascavel, 1999. 

VASCONCELOS, Eduardo A. Colegao Primeiros Passos: 0 que e transite. Sao 
Paulo: Brasiliense, 1995. 

VYGOSTKY, L.S. A Forma~ao Social da Mente. Sao Paulo: Martins Fontes, 1988. 

ZACHARIAS, Vera L C. Vygotsky e a educa~ao. Centro de referencia educacional. 
Disponfvel em: http://www.centrorefeducacional.eom.br/vygotsky.html. Acesso em: 
18 mar. 2009. 




