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RESENHA 
 
O surgimento do mototáxi contribuiu para o aumento da frota de veículos de duas rodas e 
das estatísticas de acidentes de moto. Dessa forma, o compartilhamento do espaço viário 
por motos e automóveis requer um processo de educação de trânsito que objetive a 
conscientização da população.  
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INTRODUÇÃO 
 
O resultado do Censo 2010 indica uma população brasileira de 190.732.694 pessoas e um 
crescimento de 12,3% em dez anos¹², enquanto a frota total de veículos nesta década 
apresentou um aumento de 118,1%, com um número absoluto de 64.817.974 veículos em 
20126. 
 
O desafio para as cidades, durante esse período, sempre foi o de acolher bem a grande 
quantidade de pessoas e veículos e a favorecer seus deslocamentos da melhor maneira 
possível, pois, intrínseco ao acréscimo da quantidade de veículos surgiram, por exemplo, 
problemas de congestionamento e de diminuição da qualidade de vida das pessoas, 
principalmente, devido ao despreparo das cidades em acomodar esse enorme contingente 
populacional somado ao seu tráfego crescente, ocasionando enormes congestionamentos 
nas horas de pico que causam impactos negativos como gastos excessivos de combustível 
em automóveis e que geram prejuízos, como grande perda de tempo produtivo e emissão 
de poluentes14. 
 
O crescimento das cidades e a dispersão das moradias dos cidadãos em relação aos locais 
onde eles possam exercer suas atividades diárias induz a população a utilizar, de forma 
mais criteriosa, um modo de transporte, dentre os disponíveis, que possa satisfazer as suas 
necessidades. Assim, a escolha entre as opções de utilização do transporte individual ou do 
transporte público tende a ser, especialmente em cidades de médio e pequeno portes do 
nordeste brasileiro, pelo uso do transporte individual, principalmente, automóveis e 
motocicletas. Contudo, devido ao custo da viagem realizada por automóvel, em situações de 
congestionamentos, grande parte da população está optando pelo veículo de duas rodas, a 
motocicleta. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN registrou-se, em 
uma década, um aumento de 309,2% na quantidade de motocicletas e de 86,19% na de 
automóveis. 
 
As Figuras 1 e 2 mostram a evolução de veículos e óbitos nos acidentes de trânsito 
respectivamente, por categoria, no Brasil, 2000 a 2010. 
 



 
Figura 1: Evolução de veículos, por categoria, no Brasil, 2000 a 2010. 

 
Figura 2: Óbitos nos acidentes de trânsito, por categoria, no Brasil, 2000 a 2010. 
 
Dentro do contexto do transporte por motocicleta, vale ressaltar que esse modo pode ser 
usado para o transporte de mercadoria, chamado motofrete, ou para o transporte de 
passageiros, chamado mototáxi. O surgimento do mototáxi, ao tempo em que contribuiu 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que enveredaram por exercer esse tipo 
de trabalho, qual seja o de conduzir pessoas em sua moto mediante o pagamento de um 
valor monetário, chamado mototaxistas, igualmente passou a contribuir de forma crescente 
para o aumento da frota de veículos de duas rodas e, consequentemente, com o aumento 
das estatísticas de acidentes de moto. 
 
A nível mundial, o Brasil ocupa a segunda posição em acidentes de moto23. Campina 
Grande ocupa a décima sexta posição em acidentes de moto, no Brasil20. Dessa forma, o 
tema referente a motos e suas relações com os automóveis deixa cada vez mais clara a 
necessidade de se atuar urgentemente em um processo de educação de trânsito para 
conscientizar a população, em especial a população estudantil mais jovem, através de 
campanhas preventivas, sobre a importância de uma mudança efetiva de comportamento, 
quanto às questões relativas ao trânsito, a fim de se obter um trânsito humanizado. Esse é o 
objetivo desse trabalho. 
 
Neste trabalho, são apresentadas as evoluções do transporte por moto, no Brasil, o 
surgimento da mototáxi, as estatísticas coordenadas através de um controle operacional de 
acidentes sofridos por motocicletas com os comentários atinentes às partes do corpo mais 
afetadas nos acidentes, assim como uma proposta de um modelo de questionário a ser 
preenchido de forma oficial pelos hospitais de trauma. 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu de uma revisão bibliográfica da literatura e 
de encontros para discussões com profissionais da área da saúde visando, sobretudo, à 
compreensão dos procedimentos usados para a coleta de informações acerca de pacientes 
atendidos, vítimas de acidentes de trânsito. Vale frisar que, nesses encontros, a ocultação 
do nome e das características pessoais dos acidentados foi sempre uma postura comum 
adotada entre as instituições hospitalares contatadas e que o desejo expresso por essas 
instituições em permanecerem no anonimato foi respeitado pelos autores desse trabalho. 
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DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS
 
Motocicleta 
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro
rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. No Brasil, as 
motocicletas se tornaram referência de crescimento de mortalidade nas vias públicas. De 
2000 a 2010 ocorreu uma mudança na composição do acidente e na estrutura de cada 
componente básico. Constata-se uma variação na quantidade dos acidentes de cada 
categoria: uma diminuição na mortalidade de pedestres, crescimento discreto na letalidade 
de motoristas e violentos aumentos na morte de motociclistas
 
Conforme dados apresentados pelo DENATRAN, em Campina Grande existiam, em 2009, 
31.118 motocicletas licenciadas, ou seja, 1 (uma) 
 
Na região Nordeste, as mortes com motociclistas representam mais da metade do total de 
mortes em acidentes de trânsito. Dentre os estados da região destacam
e Rio Grande do Norte. No cenário nacional a Paraíba encontra
taxas de letalidade com motociclistas
ranking de 10% dos municípios com maior número médio de óbitos por acidente de 
transporte20, está dentro das 50 maiores taxas de mortalidade em acidentes com motocicleta 
em municípios com mais de 30 mil habitantes
transporte nos municípios com mais de 10 mil habitantes
posição22. 
 
A Figura 3 mostra a participação percentual do número de óbitos em acidentes de trânsito 
no Nordeste e no estado da Paraíba, no período 2000 a 201
 

Figura 3: Participação % dos óbitos em acidentes de trânsito, no Nordeste e na Paraíba, 
2000 a 2010. 
 
Os acidentes com motocicletas podem ser causados basicamente pelo conjunto de três 
fatores: falta de cuidado de outros motoristas
que podem reduzir a percepção do motociclista. O fator mais influente para que ocorra um 
acidente com motocicleta é a inexperiência do condutor, pois os mesmos se envolvem em 
acidentes no início de suas carr
de habilidades inatas e treinamento, assim como a experiência
Por sua inexperiência e estilo ousado de conduzir, os jovens são público assíduo em 
acidentes envolvendo motocicleta. A utilização dess
a porcentagem de óbitos de jovens em acidentes envolvendo motocicleta tem aumentado de 
forma assustadora nesta última década.
 
Em relação ao veículo são várias as potencialidades para seu envolvimento em um aciden
Estudos demonstraram que quanto mais leve e menor o veículo for, maior é a porcentagem 
de feridos graves e mortos16.  
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, dirigido por condutor em posição montada. No Brasil, as 
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2000 a 2010 ocorreu uma mudança na composição do acidente e na estrutura de cada 

se uma variação na quantidade dos acidentes de cada 
categoria: uma diminuição na mortalidade de pedestres, crescimento discreto na letalidade 
de motoristas e violentos aumentos na morte de motociclistas23. 

Conforme dados apresentados pelo DENATRAN, em Campina Grande existiam, em 2009, 
31.118 motocicletas licenciadas, ou seja, 1 (uma) moto para cada 12,3 habitantes

Na região Nordeste, as mortes com motociclistas representam mais da metade do total de 
mortes em acidentes de trânsito. Dentre os estados da região destacam-se a Paraíba, Piauí 
e Rio Grande do Norte. No cenário nacional a Paraíba encontra-se na oitava posição nas 
taxas de letalidade com motociclistas23. Campina Grande se encontra na 16ª posi
ranking de 10% dos municípios com maior número médio de óbitos por acidente de 

, está dentro das 50 maiores taxas de mortalidade em acidentes com motocicleta 
em municípios com mais de 30 mil habitantes23. Em taxas de óbitos jovens por ac
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A Figura 3 mostra a participação percentual do número de óbitos em acidentes de trânsito 
no Nordeste e no estado da Paraíba, no período 2000 a 2010. 

 
Figura 3: Participação % dos óbitos em acidentes de trânsito, no Nordeste e na Paraíba, 

Os acidentes com motocicletas podem ser causados basicamente pelo conjunto de três 
fatores: falta de cuidado de outros motoristas; deficiência do veículo; e condições ambientais, 
que podem reduzir a percepção do motociclista. O fator mais influente para que ocorra um 
acidente com motocicleta é a inexperiência do condutor, pois os mesmos se envolvem em 
acidentes no início de suas carreiras, mais frequentemente. A competência é uma mistura 
de habilidades inatas e treinamento, assim como a experiência16. 
Por sua inexperiência e estilo ousado de conduzir, os jovens são público assíduo em 
acidentes envolvendo motocicleta. A utilização desse veículo por jovens é muito alt
a porcentagem de óbitos de jovens em acidentes envolvendo motocicleta tem aumentado de 
forma assustadora nesta última década. 

Em relação ao veículo são várias as potencialidades para seu envolvimento em um aciden
Estudos demonstraram que quanto mais leve e menor o veículo for, maior é a porcentagem 
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motocicletas se tornaram referência de crescimento de mortalidade nas vias públicas. De 
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Conforme dados apresentados pelo DENATRAN, em Campina Grande existiam, em 2009, 
moto para cada 12,3 habitantes17. 

Na região Nordeste, as mortes com motociclistas representam mais da metade do total de 
se a Paraíba, Piauí 

se na oitava posição nas 
. Campina Grande se encontra na 16ª posição no 

ranking de 10% dos municípios com maior número médio de óbitos por acidente de 
, está dentro das 50 maiores taxas de mortalidade em acidentes com motocicleta 

taxas de óbitos jovens por acidente de 
, Campina Grande se situa na 13ª 

A Figura 3 mostra a participação percentual do número de óbitos em acidentes de trânsito 

Figura 3: Participação % dos óbitos em acidentes de trânsito, no Nordeste e na Paraíba, 

Os acidentes com motocicletas podem ser causados basicamente pelo conjunto de três 
e condições ambientais, 

que podem reduzir a percepção do motociclista. O fator mais influente para que ocorra um 
acidente com motocicleta é a inexperiência do condutor, pois os mesmos se envolvem em 
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Em relação ao veículo são várias as potencialidades para seu envolvimento em um acidente. 
Estudos demonstraram que quanto mais leve e menor o veículo for, maior é a porcentagem 



 
Uma vez envolvido em um acidente, a chance da severidade aumenta à razão de 2,5% para 
cada decréscimo de 100 libras no peso do veículo. Assim, a suscetibilidade de um veículo 
de duas rodas ter altos danos é elevada, em função do reduzido peso do conjunto 
condutor/veículo. Deve-se considerar ainda que os veículos menores tendem a se envolver 
frequentemente nos acidentes de trânsito16. Portanto, a motocicleta por ser um veículo 
pequeno e leve, é bastante vulnerável para se envolver em acidentes e gerar danos mais 
graves. 
 
Outra desvantagem da motocicleta é a exposição em que se encontram o condutor e 
passageiro. O único apoio do condutor é o aperto de mão nas manoplas e para o passageiro 
é o fato de se segurar no piloto. Durante um acidente, o que geralmente ocorre é o condutor 
ser projetado violentamente contra o objeto da colisão e o passageiro soltar-se do piloto e 
ser impulsionado em direção ao objeto da colisão. Durante uma frenagem o fator a ser 
considerado é a velocidade. Por mais eficientes que sejam os freios da motocicleta – ou de 
qualquer outro veículo – eles não conseguirão parar rapidamente o veículo que estiver a 
mais de 80km/h16. 
 
As condições ambientais influenciam na ocorrência de acidentes com motocicletas, como 
também afetam sua segurança da mesma forma como ocorre em outros veículos. O tipo e 
as condições de conservação do pavimento, assim como a presença de óleo na pista, 
afetam a segurança da motocicleta, muito mais que a de outros veículos, pois desviar 
desses obstáculos torna-se mais perigoso para a motocicleta. Há dificuldade também 
durante engarrafamentos, pois as motocicletas praticamente desaparecem em meio aos 
outros veículos maiores, o que dificulta a visibilidade dos motoristas em perceber uma 
motocicleta, principalmente quando esta se posiciona em pontos cegos desses veículos. O 
fato também dos motociclistas tirarem proveito de sua flexibilidade faz com que se envolvam 
em acidentes. Ao circularem entre duas filas de veículos parados, a abertura repentina de 
uma porta pode causar um acidente16. 
 
Mototáxi 
 
O mototáxi teve seu surgimento no final de 1995 no nordeste brasileiro, exatamente na 
cidade de Crateús, interior do Ceará. A novidade se reproduziu em outras cidades 
nordestinas e, em pouco tempo, em todo o Brasil4. 
  
Em Campina Grande – Paraíba, esse modo de transporte apareceu em 1996. O fenômeno, 
em pouco tempo, atingiu grande proporção tal que o município legalizou o serviço através 
da lei municipal 3.786 em 07 de dezembro 1999 e o decreto municipal nº 2827 em 25 de 
abril de 2000, antes da regularização nacional que ocorreu em 29 de Julho de 2009, pela Lei 
nº 12.009. "Inicialmente, a quantidade de mototaxistas foi fixada na proporção de um para 
cada 800 habitantes. Porém, em dezembro de 2000, essa proporção foi reduzida para 487 
habitantes, aumentando o número de mototaxistas permissionários.”17.  
 
O surgimento do mototáxi passou a contribuir de forma crescente para o aumento da frota 
de veículos de duas rodas e, consequentemente, com o aumento das estatísticas de 
acidentes de moto. 
 
A Situação no Nordeste e em Campina Grande 
 
O cenário do tráfego nordestino não difere muito do encontrado em todo o Brasil, 
principalmente na cidade nordestina de porte médio, Campina Grande, com uma população 
de 385.213 habitantes13. O município é considerado um dos principais polos industriais da 
Região Nordeste está situado próximo a três capitais nordestinas: João Pessoa, Natal e 
Recife. Campina Grande faz parte da maioria das rotas que ligam estas capitais. Seu 



conjunto de rodovias é composto pelas rodovias federais BR–104, BR–230, BR–412, além 
de rodovias estaduais. Por sua posição geográfica, o município é considerado um centro 
distribuidor e receptor de matéria prima e de mão de obra para vários estados. O município 
é servido por um sistema de transporte coletivo, com uma frota de mais de 190 ônibus 
urbanos, cerca de 586 táxis, 727 mototaxistas cadastrados, além dos mototaxistas não 
regulamentados, que são a maioria. 
 
No período 2000 a 2010, a frota total de veículos da região nordestina sofreu um aumento 
de 182,7% e a de Campina Grande teve um aumento de 142%. A maior participação nesses 
aumentos foi o crescimento da frota de motocicletas, que foi de 424,9% no Nordeste, maior 
que a porcentagem nacional, e de 295,9% em Campina Grande. 
 
A Tabela 1 apresenta a quantidade total de veículo e de motos no nordeste do Brasil e em 
Campina Grande, no período 2000 a 2010. 
  

Tabela 1: Frota total de veículos e motos no nordeste do Brasil e 
em Campina Grande, 2000 a 2010 
ANO NORDESTE CAMPINA GRANDE 
 FROTA 

TOTAL MOTOCICLETA FROTA 
TOTAL MOTOCICLETA 

2000 3.381.899 652.756 47.508 10.632 
2001 3.701.422 766.886 52.298 12.956 
2002 4.079.993 922.316 57.206 15.134 
2003 4.448.287 1.082.281 61.509 17.232 
2004 4.822.960 1.245.524 66.173 18.916 
2005 5.261.617 1.427.830 71.154 21.188 
2006 5.797.638 1.651.409 77.881 24.025 
2007 6.502.135 1.965.539 85.423 27.522 
2008 7.330.933 2.373.196 94.968 32.961 
2009 8.294.569 2.826.700 104.274 37.607 
2010 9.561.286 3.426.492 115.014 42.102 
∆% 182,7 424,9 142 295,9 
(Fonte: DENATRAN/DETRAN – PB, 2012) 
 

As motocicletas se tornaram muito populares, de tal forma que obteve representatividade 
crescente na frota total de veículos. Algumas das razões para esse sucesso são óbvias: seu 
custo de aquisição, seu custo de operação relativamente baixo, se comparado com o de 
outros veículos motorizados; as facilidades creditícias e isenções de impostos; facilidade em 
sua operação, devido ao seu tamanho reduzido; mobilidade, flexibilidade, liberdade, status 
etc16. 
 
Acidente de Trânsito 
 
Acidente de trânsito pode ser definido como um evento não intencional, independente do 
desejo do homem, que ocorre de forma inesperada, envolvendo um ou mais veículos, 
motorizados ou não, que circulam por uma via para trânsito e que resulta em algum tipo de 
dano, seja ele material, físico e psicológico em pessoas e/ou animais¹. 
 
Após a regulamentação dos mototaxistas, houve uma grande procura do transporte de duas 
rodas, para o exercício da profissão adotando critérios na seleção realizada pela Prefeitura 
Municipal, que para se adquirir uma vaga como mototáxi regulamentado precisaria participar 
de uma Concorrência Pública. Com a nova frota de motos, adotada como um dos critérios, 
houve um aquecimento no mercado, estimulando mototaxistas ilegais a praticarem essa 
atividade como complementação de renda, não mais como profissionais, mas sim como 
competição, estimulando assim, ao crescimento de acidentes de trânsito na cidade, 



tornando difícil o controle operacional 
Trânsito e Transportes Públicos da cidade de Campina Grande do estado da Paraíba, onde 
a mesma tem por competência atuar no setor de fiscalização
o tempo de experiência do mot
também em seguida um gráfico com 
regulamentados: 

Tabela 2- Tempo de experiência com "CNH"

Pessoas com tempo de “CNH” (Qtd)
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524 
 

(Fonte: STTP – CG/PB) 
 

Gráfico 1- Nível de escolaridade do mototaxistas regulamentados.
 
Os componentes básicos que caracterizam e definem um acidente de trânsito são: as 
pessoas envolvidas – feridos, mortos, ilesos, 
veículo e que venham a participar
totalmente destruídos; com pequenos problemas ou, ainda, sem dano algum; a via e o 
ambiente – mobiliários, bens e propriedades públicas e privadas; 
equipamentos complementares, 
mais que compõe o ambiente; o aparato institucional e os aspectos socioambientais 
legislação, fiscalização e gestão da circulação de bens e pessoas e administração da via e 
de seu entorno, bem como as nor
de cultura regional e que possam influenciar nos acidentes
 
São considerados como fatores de risco para a ocorrência dos acidentes de trânsito o 
volume do tráfego, as falhas humanas
condições físicas das vias e as sinalizações inadequadas, entre outros
 
A Organização das Nações Unidas proclamou em 2010 a Década de Ação pela Segurança 
no Transito 2011-2020 com o intuito de estabilizar e reduzir o nú
acidentes de trânsito. Os dados internacionais são alarmantes. No ano de 2009, 
aconteceram cerca de 1,3 milhão de mortes por acidentes de trânsito em 178 países do 
mundo. Entre 20 e 50 milhões sobrevivem com traumatismos e feridas. Os ac
trânsito representam a terceira causa de mortes na faixa de 30

tornando difícil o controle operacional por parte do órgão gestor, a Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos da cidade de Campina Grande do estado da Paraíba, onde 
a mesma tem por competência atuar no setor de fiscalização. Na tabela a seguir irá destacar 
o tempo de experiência do mototaxista, destacado no ano da regulamentação, mostrando 
também em seguida um gráfico com os dados do nível de escolaridade dos mototaxistas 
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de 5-14 e a primeira na faixa de 15-29 anos de idade. O Brasil, em 2010, ocupava a sexta 
posição no ranking internacional da taxa de mortalidade em acidentes de trânsito e a 
segunda posição nas taxas de mortalidade em acidentes de trânsito envolvendo 
motocicleta23. 
 
Na década 2000/2010, o número de mortes nas vias públicas passou de 28.995 para 40.989, 
o que representa um incremento de 41,4% em uma década. Embora o número de acidentes 
nos anos 2004/2005 tenha reduzido 2,4%, a quantidade de mortes não acompanhou essa 
redução, tendo um acréscimo de 3,8%, indicando uma maior gravidade dos acidentes14. 
 
Todos têm prejuízos quando ocorre um acidente. A maior parte deles refere-se à perda de 
produção, associada à morte das pessoas ou interrupção de suas atividades, seguido dos 
custos de cuidados em saúde e os associados aos veículos. Também sofre a economia, o 
custo total estimado dos acidentes de trânsito nas rodovias federais ficou em 6,5 bilhões de 
reais, em preços de dezembro de 200514. “Em relação aos custos gerados pelos acidentes 
de trânsito em cidades brasileiras, verifica-se um gasto da ordem de 5,3 bilhões por ano, 
segundo IPEA/ANTP (2003), sendo que 57% dos custos são produzidos por acidentes 
envolvendo automóveis e utilitários leves. As motocicletas são responsáveis por 19% desses 
custos.”¹. 
 
EDUCAÇÃO 
 
O Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 74 diz que a educação para o trânsito é direito 
de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
Ela ultrapassa a mera transmissão de informações. Tem como foco o ser humano e trabalha 
a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Não se limita a eventos 
esporádicos e não permite ações descoordenadas. Pressupõe um processo de 
aprendizagem continuada e deve utilizar metodologias diversas para atingir diferentes faixas 
etárias e clientela diferenciada5.  

A educação para o trânsito parte dos princípios de que: 

Primeiramente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 
1996, em seu Art. 2º estabelece que “a educação [...] inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania […].” Em seu Art. 27º, inciso I, 
estabelece como diretrizes a serem observadas pela educação básica “a difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática”. 
 
Em segundo lugar que o trânsito é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e 
animais nas vias terrestres². “O direito de todos os cidadãos de ir e vir, de ocupar o espaço 
público e de conviver socialmente nesse espaço, são princípios fundamentais para 
compreender a dimensão do significado expresso na palavra trânsito. [...] considera-o como 
um processo histórico-social que envolve, principalmente, as relações estabelecidas entre 
as pessoas e o espaço, assim como as relações das pessoas entre si.”5. 
 
Em terceiro lugar define-se que os traumatismos no trânsito são, em grande medida, 
previsíveis e preveníveis. Constituem problemas causados por seres humanos, podem ser 
objetos de análise racional e de aplicação de medidas corretivas10. Um dos principais fatores 
que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito é a falha humana, deste modo a 
educação para o trânsito surge como medida corretiva para esta ocorrência. 
 
No Código de Trânsito Brasileiro dedicou-se um capítulo à educação para o trânsito. O seu 
Art. 76 indica que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 
1º, 2º e 3º graus […]. Mais adiante impõe que o Ministério da Educação e do Desporto, 



mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 
promova a adoção: no inciso I, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático 
sobre segurança de trânsito em todos os níveis de ensino e; no inciso II, de conteúdos 
relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o 
treinamento de professores e multiplicadores. 
O expressivo aumento da frota de motocicletas no Brasil vem sendo acompanhado pelo 
número crescente de acidentes de trânsito. Percebe-se que os motoristas e motociclistas 
ainda se encontram perdidos em relação aos seus papéis no fluxo do tráfego. Assim surge o 
desrespeito, intolerância e enorme ocorrência de fatalidades no trânsito. Por isso, a 
convivência amistosa entre a moto e o automóvel nas áreas urbanas é de primordial 
importância para se obter um ambiente harmônico. Para que isso ocorra a educação 
desempenha papel de grande relevância. 
 
Um dos grandes objetivos da Política Nacional de Trânsito é efetivar a educação contínua 
para o trânsito, de forma a orientar cada cidadão e toda a comunidade, quanto a princípios, 
valores, conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis e adequadas à locomoção no 
espaço social, para uma convivência no trânsito de modo responsável e seguro. 
 
Ora, sendo o trânsito um espaço de relacionamento social, ou seja, composto por pessoas e 
as relações que estas criam entre si inseridas no espaço em que elas circulam com seus 
veículos, internalizar a norma básica de convivência democrática é fundamental. Segundo o 
Art. 5º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 
Como todos somos iguais perante a lei, então temos o direito de sermos respeitados e o 
dever de respeitar. Esta noção de valor é imprescindível para a obtenção de um trânsito 
humanizado. 
 
Por isso a humanização no trânsito é fundamental. Pois com ela é possível redefinir 
relações, por exemplo, motociclistas e motoristas, e tomar decisões na via que visem ao 
reconhecimento e respeito efetivos, não apenas retóricos, da importância de cada um no 
tráfego. Sendo assim, a educação para o trânsito deve ser instrumento de socialização do 
indivíduo e de construção de valores sociais, fazer parte de sua formação ético – social, 
facilitando a compreensão e respeito ativo às normas e aos princípios que regem a 
circulação, de modo a favorecer atitudes que impliquem na convivência harmônica de 
pessoas e grupos19. 
 
CAMPANHAS 
 
A ONU lançou, em 11 de maio de 2011, a Década de Ação pelo Trânsito Seguro 2011-2020, 
na qual governos de todo o mundo se comprometem a tomar novas medidas para prevenir 
os acidentes no trânsito, que matam cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) vai coordenar os esforços globais ao longo da 
Década e vai monitorar os progressos a níveis nacional e internacional7. 
 
No Brasil, o governo lançou a campanha permanente de conscientização no trânsito 
chamada PARADA – Pacto Nacional pela Redução de Acidentes – Um Pacto pela Vida, que 
terá ações todos os meses do ano com o objetivo de reduzir o número de mortes nas 
estradas e nas ruas. A campanha é coordenada pelo Ministério das Cidades, por meio do 
DENATRAN, e promove campanhas de conscientização, ações de mobilização e educativas 
para o trânsito8,15. 
 
São muitas as campanhas criadas, e cada uma tem um público específico, por exemplo, a 
Campanha "Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar." lançada em dezembro de 2011 
e realizada em janeiro de 2012, que buscou estimular o respeito mútuo entre motociclistas e 



motoristas, além de enfatizar a responsabilidade de cada um desses atores no trânsito³. 
 
CONCLUSÕES 

 
Considerando-se a abordagem teórica apresentada, pode-se inferir, em caráter de urgência, 
a necessidade da implantação de plataformas políticas e estratégias de educação para o 
trânsito, não apenas como um mecanismo de prevenção ou de diminuição da gravidade dos 
acidentes, mas, também, como um meio de proporcionar a incorporação do aprendizado ao 
dia a dia dos condutores de veículos, tornando-os conscientes de seus deveres como 
cidadãos. 

A conscientização dos condutores de veículos os levará ao culto de valores ético-morais que 
podem ser demonstrados pela prática de atitudes que denotem a valorização da vida, o 
respeito aos seus semelhantes e o exercício da solidariedade, produzindo, dessa forma, a 
humanização do trânsito. 

Por outro lado, temos como principais elementos da engenharia de tráfego o trinômio: 
usuário, veículo e via, sendo o usuário constituído de motoristas e pedestres. Portanto, 
olhando-se para o mais importante desses elementos, que é o usuário, a educação para o 
trânsito deve ir além de prover conhecimentos, apenas, para o condutor do veículo. É 
imprescindível que se eduque o cidadão para o trânsito para que ele possa bem 
desempenhar sua função, seja ele motorista ou pedestre. Enfim, educando-se o cidadão e 
ter-se-á um trânsito humanizado. Esse é um legado para gerações futuras. 
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