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RESENHA 
 
O artigo apresenta uma reflexão sobre a ausência da implantação da educação para o trânsito nos 
diversos níveis escolares e o resultado disso no comportamento violento expressivo nos acidentes de 
trânsito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação para o trânsito, segurança viária, psicologia no trânsito. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011/2020 formulada pelas Nações Unidas propõe 
a necessidade de se considerar cinco áreas na estruturação das políticas relacionadas com a 
segurança viária: 
 

1. Melhorar a coordenação e capacidade de formulação de estratégias das entidades ligadas à 
seguridade no trânsito. 

2. Infraestrutura viária mais adequada. 
3. Maior segurança nos veículos. 
4. Incentivar os comportamentos de segurança das diversas categorias de usuários. 
5. Melhor atendimento aos acidentados. 

 
O objetivo desse trabalho é promover uma discussão, sobretudo em relação ao item 4 que trata do 
incentivo ao comportamento de segurança das diversas categorias de usuários. Sabe-se que para 
que haja uma correta circulação de bens e pessoas nas vias públicas é necessário o conhecimento 
dos direitos e deveres de cada um dos atores envolvidos no trânsito. Além disso, deve-se observar o 
comportamento humano daqueles que trafegam na via.  
 
A Análise do Comportamento é uma abordagem da Psicologia que estuda o comportamento humano 
a partir da sua interação com o ambiente. Para uma melhor compreensão segue abaixo alguns 
conceitos importantes a partir dessa abordagem.  
 
De acordo com Andery e Sério (PUC-SP) na Análise do Comportamento o objeto de estudo é o 
comportamento, que para essa abordagem significa compreender a interação do ser humano com o 
seu ambiente. Entre os tipos de comportamento está o comportamento operante, termo elaborado 
pelo autor Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), o que quer dizer que todo comportamento produz 
consequências no ambiente, por exemplo, o simples comportamento de um motorista respeitar a 
faixa de pedestre pode ter como consequência receber um muito obrigado do pedestre. O 
comportamento também é afetado ou controlado por suas consequências, ou seja, o tempo todo o 
modo como as pessoas se comportam em seu cotidiano influenciará de alguma maneira se esse 
comportamento se repetirá ou não.  
 
Quanto ao “ambiente”, para a Análise do Comportamento esse conceito está relacionado às coisas 
materiais, a interação com as outras pessoas e com si própria e a história de vida de cada um. 
 

É importante ressaltar que o conceito de ambiente, para a Análise do 
Comportamento, vai muito além do seu significado comum. Ambiente, em 
Análise do Comportamento, refere-se ao mundo físico (as coisas 
materiais), ao mundo social (interação entre com outras pessoas), à nossa 
história de vida e à nossa interação com nós mesmos; tudo isso é ambiente 
para a Análise do Comportamento. (MOREIRA E MEDEIROS, 2007, p. 
213) 



 
A partir do que foi abordado anteriormente, ainda em Análise do comportamento, explica-se o que é 
reforço e extinção. O comportamento emite consequência e o mesmo é controlado por elas e 
algumas dessas consequências podem aumentar a ocorrência de um mesmo comportamento. 
“Portanto, reforço é um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um 
determinado comportamento voltar a ocorrer.” (MOREIRA E MEDEIROS, 2007, p. 51). Já extinção, 
está relacionada à suspensão do reforço, produzindo uma diminuição na frequência de um 
comportamento. 
 
Conclui-se que reforço e extinção estão relacionados às consequências do comportamento de uma 
pessoa, e isso relacionado ao ambiente, bem como a história de vida dessa pessoa. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
O crescimento vertiginoso da população e consequentemente da frota tem transformado as cidades e 
as zonas rurais em locais perigosos para a realização das atividades sociais. Isso porque os 
desastres de trânsito têm ocorrido diariamente em proporções alarmantes. Embora os dados de 
mortes no Brasil sejam controversos, devido à falta de um sistema seguro de estatísticas, estima-se 
que o número de mortes no trânsito por ano esteja em torno de 35.000 a 50.0000 (Mapa da Violência 
2012).  Com essa perda lastimável de pessoas no trânsito é necessário rever alguns dos 
procedimentos pelos quais temos insistido e que tem conduzido a sociedade aos mesmos resultados: 
à violência no trânsito. 
 
Para entendimento desse artigo deve-se destacar dois pontos importantes do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) que são fundamentais para a discussão nesse texto: 
 

1. O cumprimento real dos requisitos necessários para a obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 

2. A implantação da educação para o trânsito nos níveis escolares. 
 
Assim foram retirados trechos dos capítulos XIV e VI do CTB: 
 
 
CAPÍTULO VI – DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, 
por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas 
áreas de atuação. Parágrafo único. Para a fi nalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação 
e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: 
 
I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo 
programático sobre segurança de trânsito; 
II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o 
magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; 
III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos 
relativos ao trânsito; 
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 
universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. 
 
Sabe-se que a educação para o trânsito não foi implementada nos níveis escolares, como citado no 
código de trânsito. Pode então esperar apenas com a fiscalização ou com a engenharia de tráfego 
reduzir o número de mortes no trânsito? 
 
 
CAPÍTULO XIV – DA HABILITAÇÃO 
Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames 
que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, 
do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos: 



 
I - ser penalmente imputável; 
II - saber ler e escrever; 
III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

• Ter 18 anos completos (penalmente imputável). 
• Saber ler e escrever. 
• Possuir documento de identidade ou equivalente; possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
• Recolher a taxa para este serviço. 

 
Os autores chamam à atenção para o item II – saber ler e escrever. Será que estamos lendo e 
escrevendo corretamente? Desse modo estamos preparados para obedecer e respeitar às regras de 
circulação na cidade? Interpretamos corretamente à sinalização viária? 
 
 
RESULTADOS 
 
Pode-se observar de acordo com a Fig. 1 (Mapa da Violência, 2012) que houve uma diminuição no 
número de mortes no trânsito nos anos próximos à promulgação do CTB e nos anos subsequentes à 
implantação desse código. Essa queda, entretanto não se manteve ao longo do tempo e pelo 
contrário os dados mostram uma curva ascendente ao longo dos anos seguintes. Diversos fatores 
podem ter contribuído para esse aumento do número de mortes, mas o foco central desse artigo é a 
ausência de uma assertiva implementação político-pedagógica da educação para o trânsito nos 
diversos níveis escolares como previsto tem lei.  
 
 
 
 

 

 

Figura 1 – Número de mortes em acidentes de trânsito. Brasil, 1996/2010* (Fonte: Mapa da 
violência – Caderno complementar 2 – Acidentes de trânsito, 2012). 

Outro dado importante é o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, 
sigla em inglês) divulgado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) que revela que o Brasil continua abaixo da média mundial nos pilares educacionais da 
leitura, matemática e ciência. 
 
De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) o 
objetivo do PISA é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação 
nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. Ainda de 
acordo com o INPE, a  avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante 
estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea. 
Nesse sentido devemos refletir sobre a seguinte questão: Não é para esses mesmos jovens que 
temos concedido o direito de dirigir ou de circularem pela cidade considerando que sabem ler e 
escrever? 
 



CONCLUSÕES 
 
Os autores acreditam que a mudança do comportamento é fundamental para se garantir o adequado 
e seguro compartilhamento do espaço urbano. Para isso é necessário a implantação imediata da 
educação para o trânsito nos diversos níveis escolares como está previsto em lei.  O Brasil já perdeu 
muitas crianças, jovens e idosos no trânsito e figura entre os países mais violentos do mundo no que 
se refere aos mortos e feridos em acidentes viários.  
 
As pessoas que nasceram em 1997, ano em que o código foi promulgado, hoje estão com 
aproximadamente 15 ou 16 anos. Esses jovens são atualmente, pedestres potencialmente ativos, que 
em nenhum momento da vida acadêmica tiveram a educação para o trânsito institucionalizada em 
seus currículos escolares. O risco desses jovens reforçarem conceitos viciosos e repetirem resultados 
trágicos é muito grande, uma vez  que não tiveram comportamentos inadequados no trânsito extintos. 
 
Com o efetivo cumprimento da lei e oferecendo uma educação de qualidade ao cidadão espera-se 
mudar esse comportamento violento. Nesse descompasso social se nada for feito imediatamente 
continuaremos a observar as vidas serem esvaídas e tratando o assunto como uma epidemia sem 
cura, sem solução e sem vida. 
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