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RESENHA 

 

O projeto “Orientador de Trânsito” tem por finalidade trabalhar, partindo das escolas 
com a conscientização de alunos e futuros condutores da importância de um 
comportamento educado no trânsito e indo para a parte prática nas ruas 
conscientizando os condutores e pedestres, pois, todos esses são componentes do 
trânsito nas vias públicas. O objetivo é orientar e educar tanto os condutores para que 
estes evitem estacionar seus veículos em calçadas, passeios e vagas de 
estacionamento destinadas a idosos e deficientes, quanto aos pedestres a atravessar 
na faixa à eles destinada. O projeto pretende transformar, através das palestras e dos 
trabalhos desenvolvidos nas escolas, os alunos em facilitadores e divulgadores do que 
pode e deve ser feito no trânsito. É um trabalho árduo e necessário para que as 
futuras gerações tenham seus direitos assegurados para ir e vir com segurança. 
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INTRODUÇÃO 

 

Garantir a Segurança no Trânsito é hoje um desafio das cidades brasileiras. A 
Mobilidade Urbana ocupa um papel de destaque sob o aspecto social e econômico 
das cidades, na medida em que envolve o direito de ir vir com segurança, à qualidade 
de vida e o custo da saúde.  

Acompanhando o crescimento urbano, a preocupação com a segurança das pessoas 
traz a tona a necessidade de implantação de políticas públicas que visem tornar o 
trânsito mais seguro. A segurança depende da conscientização dos componentes 
quanto a ter uma postura responsável e cidadã que é fundamental para a redução 
dessa violência.  

O pedestre é o mais vulnerável do convívio no trânsito, por isso ele é sempre 
priorizado, chamando a atenção quanto à necessidade de se portar com 
responsabilidade nesse espaço democrático.  

O atropelamento é a segunda causa-mortis em Aracaju. Faz-se necessário uma 
política pública de preservação das calçadas de forma compartilhada e responsável de 
como se portar nas vias. 

O projeto objetiva salientar o trabalho e a importância dos orientadores de trânsito no 
tocante ao trânsito em si e a educação para o mesmo, tendo em vista que no próprio 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existe a preocupação com a educação partindo 
das escolas para a vida em si, tornando o trânsito menos violento e mais acessível a 
todos os que o compõe, dentre eles, inclusive e com maior atenção, aos portadores de 
necessidades especiais e idosos que, na atual situação, são os mais prejudicados e 
menos assistidos. 

Como forma de fomentar na sociedade um comportamento mais cidadão surge o 
Orientador de Trânsito que busca aproximar o poder público da comunidade, fazendo 
a escuta das dificuldades das pessoas, incentivando o respeito às faixas de pedestres, 
minimizando os transtornos do trânsito nos arredores das escolas, garantindo o 
cumprimento da lei em estacionamentos públicos e nas vagas especiais, ele não faz 
notificações, mas desempenha um papel educativo, lembrando aos condutores e 
pedestres que é possível uma convivência harmônica, instigando o cidadão a pensar 
em como o seu comportamento determina o tipo de mobilidade que queremos para a 
cidade. Incentivando o respeito à lei e propiciando a criação no inconsciente coletivo 
do cuidado para com o outro o Orientador juntamente com o Agente de Trânsito tem 
ajudado a combater a violência das ruas da cidade, no tocante ao trânsito.  

Em Aracaju o projeto foi iniciado com 50 orientadores de trânsito. Os quais foram 
incorporados ao quadro da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – 
SMTT, com intuito de melhorar a mobilidade urbana na capital Sergipana.  Este efetivo 
foi distribuído em três turnos, onde foi levado em conta a necessidade de determinada 
quantidade de orientadores de acordo com o período do dia.  

Estes orientadores foram posicionados nos locais com maior demanda de travessia de 
pedestres, nos locais atrativos de veículos e pedestres (centro comercial da cidade, 
bairros que tenham um comércio e serviços bem desenvolvidos, shoppings e 
supermercados), participaram de forma efetiva das campanhas educativas. 



O resultado deste trabalho foi tão positivo que, responsáveis por escolas, igrejas e 
shoppings, observando a melhoria da mobilidade nos arredores das mesmas, com a 
intervenção dos orientadores, solicitaram que fosse feita uma capacitação para alguns 
de seus funcionários, para torná-los facilitadores, executando também, nos momentos 
de pico, o trabalho de orientar condutores da região de forma a minimizar os 
transtornos que ocorriam momentaneamente. 

Outro ponto importante foi a fiscalização em escolas referente aos dispositivos de 
retenção infantil (cadeirinhas e acento de elevação para crianças menores) e a 
utilização do cinto de segurança – não só pelo condutor e passageiro da frente como 
também pelos passageiros sentados no banco de trás do veículo. Nesses momentos, 
em que os pais e as crianças eram orientados ao mesmo tempo havia uma 
cumplicidade entre os integrantes de cada veículo.   

 

DIAGNÓSTICO 

 

Através de pesquisas realizadas in loco, foi diagnosticado que o grande problema do 
trânsito e também a maior solução é o que diz respeito à educação, tanto dos 
condutores como dos pedestres, pois, todos aqueles que transitam pelas vias públicas 
são formadores do trânsito e, portanto, são também os maiores responsáveis por tudo 
de bom e ruim que ocorra no dia a dia das vias públicas. 

O desrespeito às sinalizações existentes, a depredação e a ação ignorada pela 
população em geral das atitudes um do outro nas vias públicas é o que corrobora para 
o aumento dos sinistros com óbito ou não no trânsito, onerando e muito, o custo da 
recuperação de vítimas graves de acidentes de trânsito, o que causa um gasto 
desnecessário aos cofres públicos com relação à saúde, que hoje já é preocupante, 
mas, caso o trabalho de educação no trânsito fosse maciçamente executado afim de 
fazer com que todos os componentes do trânsito tenham a real noção e 
responsabilidade pelo papel que cada um representa nas vias públicas das cidades, 
em especial Aracaju, esse gasto seria consideravelmente reduzido. 

Vemos diuturnamente não somente acidentes de trânsito com ou sem vítimas, mas 
também o desrespeito ao pedestre quando iniciada a travessia na faixa à ele 
destinada, a ocupação indevida de vagas de estacionamento para idosos e deficientes 
por pessoas que não fazem jus ao uso destas vagas, pois as mesmas estão 
localizadas obrigatoriamente próximas aos acessos de lojas, supermercados e 
shopping centers no intuito de facilitar o acesso destas pessoas ao ambiente comercial 
para que seu direito de ir e vir seja resguardado. 

A proposta deste projeto é efetivar o que salienta o CTB, trabalhar a educação no 
trânsito partindo das escolas, através de apresentações de teatro, palestras, cartilhas 
e demais materiais a serem desenvolvidos para que através dos alunos e da juventude 
em si, possamos educar futuros condutores para o trânsito e, além disso, levar aos 
pais a importância real da presença de cada um no dia a dia das vias públicas, 
fazendo com que o trânsito seja seguro para todos que o compõe, pois, como já dizia 
Pitágoras (570 a.C a 496 a.C) que sintetiza o seu pensamento de que a educação 
deve começar na infância em sua máxima: “Educai as crianças e não será preciso 
punir os homens” esse pensamento se enquadra perfeitamente na proposta do 
projeto, pois se educarmos os futuros condutores não será preciso punir futuros 
infratores e poderemos tornar os alunos participantes das palestras e atividades 
desenvolvidas nas escolas em facilitadores para auxiliar na difusão deste projeto. 



As atividades são executadas de forma prática nas ruas através dos educadores de 
trânsito, saindo das salas de aula visando pôr em prática a teoria que lhes fora 
passada; levando também as mesmas informações àqueles condutores e transeuntes 
que não possuam pessoas próximas que possam levar-lhes tudo o que é apresentado 
nas escolas, tornando-os facilitadores. Lembrando, por exemplo, que os motoristas 
passam a ser pedestres quando estão fora de seus veículos, e esse trabalho será feito 
de forma prática nas vias públicas na pessoa do orientador de trânsito, tornando-o 
visível e fazendo com que as regras do CTB sejam lembradas e efetivamente 
aplicadas diuturnamente.  

Salientamos através deste projeto não somente os fatos mais graves causados por 
acidentes, mas salvaguardamos também a acessibilidade daquelas pessoas que 
possuem direito à vagas de estacionamento especiais como, mais especificamente os 
idosos e os portadores de necessidades especiais, que por muitas vezes são 
desrespeitadas por pessoas que não fazem jus à estas, e pensando ainda nessas 
pessoas mais prioritárias, executar o trabalho de educação e fiscalização nas 
calçadas, pois os cadeirantes, idosos, deficientes visuais também são pedestres e 
como tal participantes efetivos do trânsito fazendo jus a sua passarela que são as 
calçadas e passeios públicos devidamente especificados e não devendo estes serem 
usados como estacionamento por qualquer que seja o tipo do veículo, de tração 
animal ou não. 

 

Fonte: Setor de Comunicação da SMTT, 2009. 

Como exemplo do que está sendo proposto podemos citar algumas campanhas que 
foram executadas com o intuito de melhorar a qualidade da mobilidade urbana e aos 
poucos foram perdendo a ênfase, como a de 2007, denominada “A VIDA VALE MAIS” 
que procurou conscientizar a população quanto aos elevados índices de violência e 
mortandade do trânsito aracajuano, sensibilizar a população quanto à necessidade do 
controle dos limites de velocidade, a liberação das calçadas e o respeito à faixa do 
pedestre, reduzindo os acidentes e óbitos no trânsito e facilitando a mobilidade de 
pedestres e portadores de necessidades especiais; e contribuir para um projeto de 
mobilidade urbana que valorizasse a mobilidade do cidadão aracajuano.  



Outra campanha executada foi a “CICLISMO LEGAL”, também iniciada em 2007 e 
voltada para ações educativas para ciclistas e pela organização de passeios de 
bicicletas pelos bairros de Aracaju. 

As campanhas acima descritas foram realizadas pelo Centro Educacional de Trânsito 
Seixas Dórea, conhecido como Escolinha de Trânsito, e tiveram grande aceitação por 
parte da população participante das mesmas. 

Podemos citar também a campanha “CALÇADA LIVRE”, onde a conscientização 
promovida contou inicialmente com a participação de 78 (setenta e oito) 
estabelecimentos comerciais, é hoje um dos principais elementos de conforto à 
população que se desloca a pé.  

 

 

Fonte: Setor de Comunicação da SMTT, 2008. 

 

Todas as campanhas realizadas tiveram imensa aceitação porém, com o passar do 
tempo, a ênfase dada à algumas campanhas foi diminuída e outras foram quase 
extintas, por falta de material humano, o que vem através da contratação dos novos 
orientadores de trânsito ter sua finalidade retomada, pois a vontade da população em 
ter um trânsito mais seguro e seus direitos respeitados só cresce a cada dia. 

Já o projeto de Orientador de Trânsito, visa englobar, quando possível, todas as 
campanhas já realizadas por parte da CET, de forma direcionada para a educação 
para o trânsito, o respeito e à acessibilidade de todos os participantes, pois se uma 
campanha leva a outra, pretendemos englobar todas num único projeto para tornar o 
trânsito em si mais seguro, no intuito de resguardar o direito de ir e vir de todos.  

É sabido que algumas pessoas acham utopia a realidade de um trânsito mais seguro e 
respeitoso, porém, temos exemplos em países desenvolvidos como a Alemanha onde 
há muitas regras de trânsito, e o controle é rígido, o uso do cinto de segurança, por 
exemplo, é obrigatório, não só nas estradas como dentro das cidades, se lá isso é 
uma realidade, mostra que também pode chegar a ser aqui em Aracaju desde que 



seja dado o primeiro passo. O Brasil é um país em desenvolvimento e Aracaju não fica 
atrás, e através do primeiro passo que está sendo dado com este projeto existe a 
pretensão de se chegar a excelência num trânsito mais humano e seguro.  

RESULTADO 

 

A proposição do resultado esperado é a melhor possível, pois, mesmo não tendo 
100% de participação e levando em consideração as margens de erro e ainda àquelas 
pessoas que acham ser suficientemente esclarecidas – para não ter necessidade de 
participação em aulas ou na receptividade de informações para agir com respeito e 
educação no trânsito – a população, diante de campanhas feitas anteriormente, clama 
por um trabalho contínuo de educação e fiscalização no trânsito. 

Pois, já estão cansados de ter notícias tristes de morte, violência e desrespeito seja 
em ocupação indevida de vagas de estacionamento (idoso e deficiente), seja na 
ocupação de calçadas e passeios ou ainda no desrespeito ao pedestre durante sua 
travessia na faixa à ele destinada (faixa de pedestres). 

 

 

Fonte: Setor de Comunicação da SMTT, 2008. 

 

O projeto “ORIENTADOR DE TRÂNSITO” pretende como resultado não somente a 
diminuição nas estatísticas dos números de acidentes, mas também o aumento no 
número de sinalizações existente e obedecidas em diversos ambientes comerciais e 
vias públicas, o aumento do respeito pelo ser humano, pela pessoa do outro em 
detrimento de si. O treinamento e o comprometimento dos participantes são de suma 
importância para que o projeto continue a partir deste pontapé inicial pois, com o 
aumento da frota de veículos em Aracaju, ocorre também o aumento da necessidade 
de pessoas comprometidos com o bem estar da população e o respeito ao direito de ir 
e vir de todos.  



 

Fonte: Setor de Comunicação da SMTT, 2008.     

 

CONCLUSÃO 

 

Enfim, a proposição deste projeto é íntima e insistentemente, tentar, da melhor forma 
possível, e através dos materiais disponíveis, minimizar e quem sabe um dia, sanar as 
ocorrências de trânsito com vítimas de qualquer gravidade, evitando assim que os 
noticiários, pelo menos os de Aracaju, relatem mais uma família desfeita em 
decorrência de um acidente de trânsito que matou ou feriu gravemente alguém que 
estava exercendo o seu direito de ir e vir nas vias públicas seja como pedestre ou 
condutor de qualquer tipo de veículo.  

O projeto não pretende, apesar de ter o intuito, mudar radicalmente a postura e o 
comportamento dos indivíduos mas, é um primeiro passo para que o respeito, acima 
de tudo, prevaleça entre os seres humanos pois, é muito triste e as vezes chocante o 
comportamento de indivíduos, ditos cidadãos, que agem com verdadeiro desprezo 
pela vida e pelo outro, se preocupando muitas vezes com o bem material e não com 
uma vida que se perde ou que fica gravemente ferida e até mesmo incapaz de realizar 
tarefas simples como beber água sozinha. Essas ocorrências precisam parar e para 
que isto aconteça é necessário trabalhar e fazer com que as pessoas revejam seus 
princípios e suas condutas e, quando possível, se colocar no lugar do outro e pensar 
que: “Isso poderia ter acontecido comigo!”. Uma atitude pode mudar uma situação e, 
muitas vezes salvar uma vida. 



A educação é o princípio de tudo, e o que hoje pode ser considerado por muitos uma 
utopia, pode chegar a ser uma realidade desde que haja boa vontade e que se dê o 
passo inicial. Esse passo está sendo dado através deste projeto, pensando num futuro 
não muito distante para que os alunos passem de alunos e facilitadores e 
posteriormente à condutores e pedestres conscientes do papel e da participação de 
cada um para uma sociedade mais justa e igualitária e menos utópica. 

Sabe-se que o caminho é árduo, porém, como depois da tempestade sempre vem a 
bonança, espera-se que este projeto sirva de modelo para o desenvolvimento de 
outros que possam ser somados para juntos formarmos um trânsito menos violento e 
mais humano. 
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