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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as contribuições que o ensino de noções 
do conceito fisico de velocidade, trabalhado através de uma intervenção baseada 
na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), numa classe de 5º ano do Ensino 
Fundamental I, podem trazer à compreensão do conceito, das regras e ética no 
trânsito. A turma participante pertencia a uma escola pública municipal, na 
cidade de Juazeiro-BA, cujos alunos tinham entre 10 e 14 anos. A pesquisa 
encontra-se pautada na abordagem qualitativa, configurando-se enquanto 
pesquisa de intervenção, e consistiu na aplicação de 04 atividades, além de 
Questionário Inicial e Questionário Final. Para isso, buscamos responder à 
questão: Quais possíveis contribuições o ensino de noções do conceito físico de 
velocidade, podem trazer à compreensão do conceito, das regras e ética no 
trânsito, através de uma intervenção construida e aplicada com base na teoria da 
Aprendizagem Significativa? As atividades foram distribuídas e elaboradas com 
base nos seguintes subtemas: i) conceito de trânsito; ii) noção de velocidade; iii) 
regras de trânsito; iv) cidadania e ética no trânsito. Ao todo foram utilizadas cerca 
de 07 horas, sendo, em média, 1h10min a duração de cada atividade, aplicadas 
durante uma semana, excetuando-se a atividade diagnóstica inicial, que 
aconteceu com intervalo de uma semana antes das demais. Os dados foram 
coletados fazendo-se uso de:  i) observação participante; ii) atividades e materiais 
produzidos pelos alunos; iii) questionários inicial e final. A análise dos dados se 
deu a partir da teoria de Bardin (2011), através da análise de conteúdo, cujas 
etapas estão compreendidas entre a pré-análise, exploração do material e 
tratamento dos resultados. A pesquisa revelou que os alunos modificaram sua 
visão negativa de trânsito, antes relacionada à violência, acidentes etc. para uma 
visão referente aos elementos que o compõe. O mesmo ocorreu em relação à 
velocidade, inicialmente associada à rapidez e ao perigo, após a intervenção, 
passaram a vê-la enquanto uma grandeza, passível de ser controlada e que, em 
relação ao trânsito, pode ser considerada alta ou baixa.  A turma demonstrou ter 
compreendido a velocidade enquanto grandeza, e associá-la ao contexto do 
trânsito, no tocante ao conceito de trânsito, às regras e à ética na conduta dos 
usuários. Outro fator observado foi a percepção do homem enquanto 
componente (pilar) do trânsito: enquanto nos desenhos iniciais dos alunos a 
figura humana não consistia em elemento presente, nos desenhos finais a turma 
demonstrou não só considerar o homem, como inseri-lo ocupando papéis 
diferentes: motorista, pedestre, ciclista etc.). A pesquisa demonstrou que houve  
evidência de aprendizagem significativa, levando-se em conta que as atividades 
se mostraram como potencialmente significativas, pois favoreceram à turma 
relacionar aquilo que já sabia (subsunçores) com os novos conhecimentos.  
 
 

Palavras-chave: Educação para o Trânsito; Noções de Velocidade; Teoria da 
Aprendizagem Significativa. 

 
 



 

ABSTRACT 
 

This research has the objective of analyzing the contributions that the teaching of 
notions of the physical concept of speed, worked through an intervention based 
on Significant Learning Theory (SAT), in a class of 5th year of elementary school 
I, can bring to the understanding of the concept, rules and ethics in traffic. The 
participating class belonged to a municipal public school, in the city of Juazeiro-
BA, whose students were between 10 and 14 years old. The research is based on 
the qualitative approach, being configured as an intervention research, and 
consisted in the application of 04 activities, besides Initial Questionnaire and 
Final Questionnaire. For this, we try to answer the question: What possible 
contributions can the teaching of notions of the physical concept of speed, can 
bring to the understanding of the concept, the rules and ethics in the traffic, 
through an intervention built and applied based on the theory of Significant 
Learning? The activities were distributed and elaborated based on the following 
sub-themes: i) concept of transit; ii) notion of velocity; (iii) transit rules; iv) 
citizenship and ethics in traffic. In all, about 07 hours were used, with an average 
of 1h10min the duration of each activity, applied during one week, except for the 
initial diagnostic activity, which occurred at intervals of one week before the 
others. The data were collected using: i) participant observation; ii) activities and 
materials produced by students; iii) initial and final questionnaires. The analysis 
of the data was based on Bardin's theory (2011), through content analysis, whose 
stages are comprised between pre-analysis, material exploration and treatment 
of results. The research revealed that the students modified their negative view 
of traffic, previously related to violence, accidents, etc. to a vision referring to the 
elements that compose it. The same was true of speed, initially associated with 
speed and danger, after the intervention, they came to see it as a greatness, which 
could be controlled and which, in relation to traffic, could be considered high or 
low. The class demonstrated that they understood speed as grandeur, and 
associate it with the context of traffic, regarding the concept of traffic, rules and 
ethics in the conduct of users. Another factor observed was the perception of the 
man as a component (pillar) of traffic: whereas in the initial drawings of the 
students the human figure did not consist of a present element, in the final 
drawings the group demonstrated not only to consider the man, but to insert him 
occupying different roles : motorist, pedestrian, cyclist, etc.). The research 
demonstrated that there was evidence of significant learning, taking into account 
that the activities were shown to be potentially significant, as they favored the 
class to relate what they already knew (subsunçores) with the new knowledge. 

 

Keywords: Traffic Education; Notions of Speed; Theory of Significant Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
A necessidade do homem de se locomover vem desde antes do Hominídeo 

alcançar a postura ereta. A caça de alimentos, a busca por abrigo, a conquista de 

territórios, fuga das instabilidades climáticas, entre outros, eram motivos para 

que o homem precisasse ir em busca de novos lugares ou mesmo explorar o 

ambiente em que vivia. Os demais animais também apresentaram essa 

necessidade de locomoção desde os tempos remotos, a exemplo dos períodos 

interglaciares, quando precisaram se afastar das regiões equatoriais devido às 

altas temperaturas (MARCONI; PRESOTTO, 2010).  

Em relação ao uso de meios de transportes, Marconi e Presotto (2010) 

afirmam que seu primeiro vestígio aparece no período Mesolítico Escandinavo 

(10000 a.C a 5000 a.C), com um tipo de canoa, cujo objetivo era transportar 

pessoas e bens de um lugar a outro. E, mesmo com o uso dos braços e pernas 

como principal meio locomotor, o investimento do homem na descoberta de 

outras formas de transporte não cessou: veio a domesticação de animais,  o uso 

de acessórios de proteção aos pés (como a bota, a sandália, a mocassina e a 

raqueta de neve), a criação do trenó (4000 a.C.) até chegar à invenção da roda, no 

período correspondente a 3000 a.C. 

Nos tempos modernos não é diferente. Ir de casa para o trabalho, ir à 

escola, visitar familiares, fazer compras, frequentar ambientes de lazer ou viajar 

para outras cidades fazem com que, cotidianamente, as pessoas precisem se 

locomover em busca de satisfazer seus desejos e/ou necessidades. Segundo o 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, as ações de ir e vir, parar, estacionar, carga 

e descarga, utilizando-se das vias terrestres do território nacional, constituem-se 

no trânsito: 

§1° Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e 
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 
(BRASIL, 1997). 
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Com o aumento das populações urbanas, o fenômeno “trânsito” se tornou 

mais latente e visível. A Polícia Rodoviária Federal mantém em seu site oficial1 

dados atualizados de acidentes ocorridos em rodovias federais, acrescentados de 

informações tais como a possível causa e o tipo do acidente, se houve vítimas 

feridas/fatais,  condições do tempo etc.  Segundo o Balanço 2017, divulgado pela 

Polícia Rodoviária Federal,  a cada ano, a frota circulante tem aumentado 

consideravelmente, chegando à marca de 3 milhões de veículos a mais em 2017 

comparada ao ano anterior. 

Ainda segundo o mesmo relatório, em comparação a 2016, houve um 

aumento de 4,8% no número de infrações de trânsito registradas. A infração de 

maior ocorrência consiste em transitar em velocidade superior à máxima permitida em 

até 20%, cujo número de autuações chegou a 2.329.261 (PRF, 2017). Em relação 

aos acidentes, a PRF considera que houve uma redução em comparação ao ano 

de 2016, quando 96.590 acidentes foram registrados, contra 89.318 em 2017. O 

número de vítimas também diminuiu entre os feridos, passando de 87.006 (2016) 

para 83.978 (2017), e entre as vítimas fatais, sendo 6.419 no ano de 2016 e 6.244  

em 2017.  

Dentre as presumíveis causas dos acidentes apontadas no Balanço PRF 

2017, destacamos as cinco mais frequentes e, entre parênteses, o número de 

ocorrências de cada uma: falta de atenção à condução (34.406), velocidade 

incompatível (10.420), ingestão de álcool (6.441), não guardar distância de 

segurança (5.816) e desobediência à sinalização (5.195).  Se considerarmos apenas 

as vítimas dos acidentes provocados pelos fatores supracitados, os registros 

apontam um total de 59.698 feridos e 3.812 mortos.  

Esses números, ainda que estejam reduzindo a cada ano,  são considerados 

altos nos rankings internacionais. Segundo a OMS, o Brasil possui o 5º trânsito 

mais violento do mundo. Considerando apenas os países da América do Sul, o 

país ocupa o 1º lugar em número de mortes no trânsito por habitante (WHO, 

2015).  

 
1 https://www.prf.gov.br/portal  

https://www.prf.gov.br/portal
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Diante de toda esta complexidade envolvendo o trânsito e seus 

fenômenos, considera-se de suma importância que haja um processo educacional 

voltado à promoção da boa convivência nas vias e funcionamento do trânsito, 

para que se garanta o direito de todos à locomoção em condições seguras 

(BRASIL, 1997, §2°). Prova disso é que o CTB dedica um capítulo inteiro à 

Educação para o Trânsito estabelecendo-a como direito de todos e dever 

prioritário do Sistema Nacional de Trânsito (BRASIL, 1997, Cap. VI, art. 74). 

Porém, no Brasil, ainda não podemos afirmar que a Educação para o 

Trânsito têm surtido os efeitos esperados. Esta ainda tem se dado em forma de 

ensino de regras, treinamento de habilidades e análises do trânsito em situações 

que retratam sinalização e comportamentos considerados ideais, o que é 

incompatível com que o indivíduo vivencia em seu cotidiano (FARIA, 2002).     

Uma educação voltada para análise de situações ocorridas o mais próximo 

da realidade do estudante, englobando os vários papeis exercidos pelo indivíduo 

(pedestre, motorista, passageiro etc.), e que levem o estudante a conhecer e 

analisar o trânsito  enquanto fenômeno social cujos comportamentos humanos 

determinam seu funcionamento, estaria mais de acordo com o que preconizam 

as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental 

(2009), cujas orientações pretendem 

oferecer aos professores da pré-escola a oportunidade de desenvolver 
atividades que tragam à luz a importância da adoção de posturas e de 
atitudes voltadas ao bem comum; que favoreçam a análise e a reflexão 
de comportamentos seguros no trânsito; que promovam o respeito e a 
valorização da vida. (BRASIL, DNT, 2009, p. 03) 

Some-se a isto  uma proposta que, seguindo a recomendação das 

Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito (BRASIL, 2009), inclua a 

Educação para o Trânsito como tema transversal, através do qual a temática se 

integre nas áreas de estudo convencionais.  A esta proposta acrescenta-se o 

ensino de noções do conceito de Física “velocidade” como potenciais aliados na 

compreensão de elementos relacionados ao trânsito, em especial as regras e uso 

seguro deste. Segundo Urruth (2014):  

O conhecimento, por mais básico que seja sobre conceitos de física, 
pode ser útil para convencer pedestres, condutores ou futuros 
condutores, a não negligenciar as leis do trânsito, e, inclusive, despertar 
a consciência dos perigos dos excessos de velocidade, por exemplo, que 
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é o fator que mais causa acidentes com vítimas fatais. (URRUTH, 2014, 
p. 7-8) 

Para além disso, Schroeder (2006) assevera que o ensino de física nas séries 

iniciais se mostra como um “ótimo meio de se desenvolver a curiosidade, o 

espírito crítico e a autoestima” (p. 23). Neste contexto: 

As aulas de Ciências são, então, a melhor oportunidade para 
desenvolver estudantes com espírito crítico e capacidade de se 
expressar claramente. Mais do que aprender conteúdos, as aulas de 
Ciências podem servir para maturar os valores afetivos necessários 
para o aprendizado em geral. (SCHROEDER, 2006, p. 26). 

Mediante as considerações tecidas, pautamos a presente pesquisa no 

seguinte questionamento: Quais possíveis contribuições o ensino de noções do 

conceito físico de velocidade, podem trazer à compreensão do conceito, das 

regras e ética no trânsito, através de uma intervenção construida e aplicada com 

base na teoria da Aprendizagem Significativa? 

Com o objetivo de responder a este questionamento, organizamos esta 

dissertação em 6 capítulos. 

O Capítulo I apresenta um quadro histórico geral da Educação para o 

Trânsito no Brasil, visando oferecer ao leitor uma perspectiva dos principais 

acontecimentos, legislação e publicações que contribuíram nessa construção.  

Já no Capítulo II, buscamos realizar um levantamento acerca dos 

principais estudos a respeito do tema Educação para o Trânsito em dois 

repositórios (BTDC e ENPEC’s), com o objetivo de situar a presente pesquisa nos 

estudos mais recentes, com vistas a avançar nos conhecimentos sobre a ET. 

No Capítulo III trazemos argumentos que indicam um cenário favorável à 

convergência entre Educação para o Trânsito e o ensino de noções de Física no 

Ensino Fundamental, de forma que estas aprendizagens favoreçam à formação 

dos primeiros subsunçores ainda no início da escolarização, visando à ocorrência 

da aprendizagem significativa. 

A teoria da Aprendizagem Significativa, que fundamenta a presente 

pesquisa, está explicitada no Capítulo IV. Oferecemos, nesta seção, seus 

principais conceitos e fundamentos, trazendo-os para o contexto do trabalho.   

O Capítulo V traz o viés metodológico da pesquisa, o que envolve sua 

caracterização, o contexto em que foi realizada, a elaboração e descrição da 
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execução das atividades interventivas. Também neste capítulo apresentamos a 

metodologia de análise dos dados coletados, a qual se fará com base na teoria de 

Bardin (2011), e cujas categorias serão construídas tendo-se por parâmetro os 

ensinamentos de Bogdan e Biklen (1994). 

Os resultados e discussões são apresentados em seguida, no Capítulo VI, 

no qual expomos os dados coletados e suas respectivas análises, realizadas com 

base no referencial teórico explicitado no Capítulo IV.  
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CAPÍTULO I - A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO BRASIL: 
BREVE HISTÓRICO 

 
O presente capítulo busca apresentar uma breve retrospectiva histórica da 

experiência brasileira na Educação para o Trânsito. De acordo com as entrevistas 

realizadas por Faria (2002), até o ano de 1966, os estados e municípios 

implementavam ações isoladas e eram apoiados por instituições como o Rotary 

Clube, o Lions Clube e o Automóvel Clube do Brasil (FARIA, 2002). 

Chates (2010) considera a realização do I Congresso de Trânsito da Cidade 

de São Paulo, em 1949, como o marco fundador da história da Educação para o 

Trânsito no Brasil. Este congresso tinha como objetivos modificar o Código 

Nacional de Trânsito e pôr em prática um programa de Educação para o Trânsito 

(CHATES, 2010). Naquela época, o país estava em profundas transformações 

políticas e econômicas. Vasconcelos (1999) relata que a cidade de São Paulo já 

tinha cerca de 2 milhões de habitantes e 50 mil veículos, e que, como grande parte 

da população trabalhava na zona central, nos dias úteis, cerca de 20% de toda a 

frota da cidade se concentrava nesta área, no horário entre 16 e 17 horas, 

causando graves problemas de congestionamento e estacionamento 

(VASCONCELOS, 1999). O I Congresso de Trânsito foi realizado entre 12 e 19 de 

junho de 1949, pelo Instituto de Engenharia. Nele, diversos trabalhos foram 

apresentados, trazendo dados e reflexões sobre a problemática do trânsito. Entre 

as discussões, Vasconcelos relata que a Educação também foi tratada no evento.  

No tocante à educação/fiscalização, propõe a educação generalizada 
para o trânsito, a modernização do policiamento, a exigência de exame 
psicotécnico, a realização de exames de dosagem alcoólica nos 
motoristas e a instalação de tribunais de justiça “rápida” para as 
infrações do trânsito. (VASCONCELOS, 1999, p. 73) 

 

No primeiro Código de Trânsito Brasileiro (Decreto-Lei n. 3.651, de 25 de 

setembro de 1941) a Educação para o Trânsito não foi sequer mencionada. As 

primeiras referências vieram apenas no segundo Código Nacional de Trânsito, 

Lei n. 5.108, de 21 de setembro de 1966.  No mesmo ano, através da Resolução nº 

371, de 07 de Julho de 1966, foram aprovadas as “instruções” relativas à Semana 
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Nacional de Trânsito, revogada em seguida pela Resolução nº 420/69 

(CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, 1969). 

Tal resolução, publicada no Diário Oficial no dia 05 de agosto de 1969, 

tinha por objetivo orientar os órgãos executores do trânsito, delineando as 

atividades que deveriam ser desenvolvidas na Semana do Trânsito. O documento 

determinava que estas deveriam ser realizadas anualmente, no período de 18 a 

25 de setembro, sob a responsabilidade dos órgãos de execução do trânsito em 

todo o território nacional. Os CETRAN’s, e, na ausência destes, os DETRAN’s, 

seriam os responsáveis pelos planejamentos e supervisões regionais (BRASIL, 

1969). 

A resolução do CONTRAN traz ainda uma programação do que deveria 

ser trabalhada/realizada na Semana do Trânsito, como mostra o Quadro 1: 

Quadro 1: Programação da Semana Nacional de Trânsito. 

6. PROGRAMAÇÃO - TIPO  

a) ordem intelectual  

1- palestras no rádio, televisão ou através de outros meios de comunicações;  

2- palestras em escolas;  

3- publicações várias;  

4- cartazes de propaganda;  

b) Ordem prática  

1- apresentação ao público de efeitos da inobservância das regras e preceitos 

do trânsito, em forma de exposição em local público;  

2- desfile de veículos em homenagem à Campanha;  

3- ensinamentos práticos ao público:  

a) Pedestres  

b) Motoristas  

4- prêmios e diplomas a motoristas destacados, ou entidades e pessoas que se 

tenham dedicado ao trânsito.  

Fonte: Conselho Nacional de Trânsito, 1969. 
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Os assuntos a serem abordados nas referidas semanas também foram 

determinados na mesma resolução: 

Administração do trânsito no país; vantagem da ordem no trânsito; 
deveres dos cidadãos para com o trânsito; sinais de trânsito; a direção 
de veículos devendo ser exercida por cidadãos moral, física e 
mentalmente sãos; proteção do pedestre, particularmente escolares; 
vantagem do bom estado mecânico do veículo; trânsito bem ordenado 
como índice de cultura de um povo; acatamento do pessoal de trânsito 
e deste ao povo; o papel dos postos de controle; objetivos e fins do 
Código Nacional de Trânsito e das Resoluções e Recomendações do 
CONTRAN e CETRAN. (BRASIL, 1969, p.2) 

 

A participação de professores e das escolas é citada neste documento, no 

entanto, como observado anteriormente, eram os órgãos executores do trânsito, 

ou seja, os CETRANS’s e DETRAN’s, que detinham o papel principal na 

realização destas semanas. 

Durante os anos em que foram promovidas, diversos temas foram 

elencados para servirem de norteadores para os trabalhos e atividades a serem 

realizadas nas Semanas Nacionais de Trânsito, como está demonstrado no 

Quadro 2. No site do DENATRAN constam apenas informações sobre os temas 

trabalhados a partir do ano 1990, excetuando-se os anos 1991 e 1992. 

O Quadro 2 nos mostra que, desde 1990, vinte e cinco (25) temas diferentes 

foram abordados durante as Semanas Nacionais de Trânsito. Ao analisarmos 

cada um deles, observou-se que os mesmos agrupavam-se em 07 categorias por 

ênfase de abordagem: 

• Legislação/Fiscalização/Punição; 

• Importância da Educação para o Trânsito; 

• Formação de valores; 

• Reforço de comportamentos desejáveis; 

• Uso de equipamentos de segurança/observação aos elementos presentes 

nas vias; 

• Desenvolvimento do senso de auto-responsabilização; 

• Foco em público específico (faixa etária ou condição – pedestre, motorista, 

ciclista etc.). 
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Quadro 2: Temas das Semanas Nacionais de Trânsito. 

ANO TEMA 

1990 Cumpra-se a lei. Vamos entrar nos eixos! Fiscalizar para preservar. 

1993 Trânsito: Sem educação não há solução. 

1994 Nossa bandeira é a vida / Paz no trânsito. 

1995 Respeite as leis de trânsito. Matar no trânsito é crime doloso contra a 
vida, sujeitando-se o criminoso o julgamento pelo tribunal do júri, à 
condenação e à prisão. 

1996 Respeite a vida no trânsito. 

1997 Transitar em harmonia: lição de cidadania. 

1998 Direito a vida no trânsito, agora é lei. 

1999 Trânsito: a segurança também depende de você. 

2000 Faixa de pedestre, a vida pede passagem. 

2001 Álcool X Trânsito. 

2002 Celular. Não fale no trânsito. 

2003 Dê preferência à vida. 

2004 O Trânsito é feito de pessoas. Valorize a vida. 

2005 No trânsito somos todos pedestres. 

2006 Você e a moto: uma união feliz. 

2007 O jovem e o trânsito. 

2008 A criança no trânsito. 

2009 Educação no trânsito. 

2010 Cinto de segurança e cadeirinha. 

2011 Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Juntos podemos salvar milhões de vidas 

2012 Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito – 2011/2020: 
Não exceda a velocidade, preserve a vida 

2013 Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efeitos, 
responsabilidades e escolhas 

2014 Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Cidade para as pessoas: Proteção e prioridade ao pedestre 

2015 Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Seja VOCÊ a mudança no trânsito. 

2016 Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Eu sou + 1 por um trânsito + seguro 

Fonte: Denatran (2018). 

 

Como demonstrado na Tabela 1, a formação de valores esteve mais 

presente entre os 25 temas, sendo enfatizada em 5 edições da Semana Nacional 

de Trânsito, seguida do reforço de comportamentos desejáveis, desenvolvimento 
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do senso de autorresponsabilização e temas voltados a uma faixa etária ou 

condição específica (04 anos cada).  

Tabela 1: Temas abordados nas Semanas Nacionais de Trânsito 1990-2016. 

CATEGORIAS ANOS EM QUE FORAM 
ENFATIZADAS 

TOTAL 

Legislação/ 
Fiscalização/ Punição 

1990 
1995 
1998 

03 

Importância da 
Educação para o 

Trânsito 

1993 
2009 

02 

Formação de valores 1994 
1996 
1997 
2003 
2004 

05 

Reforço de  
comportamentos 

desejáveis 

2001 
2002 
2012 
2013 

04 

Uso de equipamentos/ 
observação aos 

elementos presentes nas 
vias 

2000 
2006 
2010 

03 

Desenvolvimento do 
senso de auto-

responsabilização 

1999 
2011 
2015 
2016 

04 

Tema voltado a uma 
faixa etária ou situação 

específica (pedestre) dos 
atores 

2005 
2007 
2008 
2014 

04 

Fonte: Autora. 

Todos os temas realçam a via, o veículo e o ser humano como elementos 

básicos do estudo do trânsito. Sendo a via e o veículo objetos do trânsito, cabe ao 

ser humano a tarefa de conduzir os acontecimentos que nele acontecem 

(CHATES, 2010) e, portanto, a ele devem ser direcionadas as ações educativas, 

de forma a desenvolver seu senso de autorresponsabilização pelo uso da via e do 

veículo, além de formar valores e reforçar comportamentos desejáveis e 

adequados ao trânsito.  
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Algumas cidades brasileiras se tornaram pioneiras em seu trabalho com a 

Educação para o Trânsito.  A exemplo da cidade de São Paulo, que em 1976 deu 

início ao seu programa de ET abrangendo tanto as escolas públicas municipais 

quanto as instituições privadas (FARIA, 2012), com o objetivo de adequar os 

comportamentos dos alunos com idade entre 3 e 17 anos,  utilizando estratégias 

como sinalizar o entorno das escolas e implantar uma programação de atividades 

diversificadas. As aulas ocorriam durante todo o ano letivo, com frequência de 

duas vezes por semana e duração de 20 minutos cada. Os professores e os pais 

dos alunos também tinham apoio, recebendo treinamentos e material didático, 

por meio de um projeto intitulado Projeto Escola.  Adorno (1989 apud FARIA, 

2012) realizou uma pesquisa nos relatórios deste projeto, porém não foram 

encontrados registros da abrangência nem dos seus resultados.  

Entre 1984 e 1987 outro projeto foi implementado, dessa vez 

contemplando as escolas públicas da capital e do interior do Estado de São Paulo: 

Projeto Vida. Este consistia em promover a participação das comunidades locais 

na solução dos problemas de trânsito. Neste projeto, os alunos, pais e voluntários 

eram treinados pela Polícia Militar para auxiliarem no controle das travessias, 

localizadas nos entornos das escolas (FARIA, 2012). 

Ainda em SP, desde 1984 até o presente momento, são promovidos 

concursos de elaboração de redação com temas que versam sobre o trânsito. No 

mesmo ano, 1984,  o Detran-SP inaugurou uma cidade-mirim, visando trabalhar 

a educação para o trânsito através de simulação de situações em que as crianças 

ora são pedestres, ora são motoristas (FARIA, 2012). 

Faria (2012) também evidencia a criação do Programa Volvo de Segurança 

no Trânsito, em 1987, como um marco na Educação para o Trânsito no Brasil. 

Segundo o autor, este programa fomentou a discussão sobre o tema no país 

através de várias ações implementadas ao longo dos anos e em diversas cidades. 

Em 1986, o país registrou a marca de 27.300 mortos em acidentes de 

trânsito. Com o objetivo de comemorar seus 10 anos, à época, e devido a esse alto 

índice de acidentes e mortes no trânsito do país, a Volvo decidiu criar o 

programa, cujos objetivos se basearam na pergunta “O que fazer para aumentar 
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as condições de segurança e diminuir o número e a severidade dos acidentes?”. 

Ainda em 1987 aconteceram a primeira reunião da câmara técnica do programa, 

o primeiro simpósio e a cerimônia de entrega do 1º Prêmio Volvo de Segurança 

nas Estradas. Cabe ressaltar que alguns eventos e ações do programa foram 

realizados enfocando especificamente o tema Educação. Dentre eles, podemos 

destacar: 

• 1991: Programa realizou o Simpósio Nacional em São Paulo e o Simpósio 

Regional da Educação e Segurança em Vitória (ES). 

• 1992: Simpósio Nacional Volvo de Segurança no Trânsito, em São Paulo, 

realizado com o objetivo de discutir estratégias para a implantação da 

educação para o trânsito nas escolas; também foram realizados simpósios 

regionais em Londrina (PR) e em Belém (PA). 

• 1993: A categoria Escola foi acrescentada ao Prêmio Volvo de Segurança 

no Trânsito, sendo a Escola Pública de Trânsito do Distrito Federal, de 

Brasília, a primeira vencedora da categoria; 

• 1994: O Simpósio Nacional de Segurança no Trânsito deste ano dedicou-

se, exclusivamente, à educação para o trânsito. Vários especialistas do 

Brasil e de outros países participaram. 

• 1995: Mais um simpósio voltado à Educação para o Trânsito foi realizado. 

Desta vez, em Cuiabá-MT; 

• 2000: Nesse ano, o programa foi reestruturado e a Educação para o 

Trânsito passa a ser sua maior preocupação. O Prêmio Volvo, o 

desenvolvimento de materiais educativos e os fóruns (antigos simpósios) 

passam a ser as três linhas de ação prioritárias do programa. É realizada a 

1ª Mostra Internacional de Filmes de Segurança no Trânsito, a 11ª edição 

do Prêmio Volvo de Segurança e o Fórum Volvo de Segurança no Trânsito, 

cujo tema abordado foi Educação no Trânsito: o desafio do novo milênio. 

• 2002: O Programa Transitando de Educação para o Trânsito é implantado 

em escolas do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. O 

Programa visa abordar o tema no ensino médio, através de materiais 

especificamente elaborado para educar os jovens em fase pré-motorista. 
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Mais de 100 mil jovens foram alcançados com esse programa. No mesmo 

ano, o Programa deu início aos Debates Técnicos de Segurança no 

Trânsito, iniciando por Recife, onde discutiu-se juntamente com a 

prefeitura municipal e a companhia de trânsito como montar o programa 

recifense de educação de trânsito. Também em 2002 aconteceu em Belo 

Horizonte o Fórum Volvo de Segurança no Trânsito, com o tema 

“Educação no Trânsito, chegou a hora de avançar”. 

• 2009: É realizado o I Festival de Teatro Juvenil Transitando, patrocinado 

pela Volvo, destinado a alunos das escolas de ensino médio, cujo objetivo 

era conscientizar o público jovem sobre a importância da segurança no 

trânsito através de apresentações teatrais. 

• 2015: Entra em execução o Projeto “Parar, Olhar, Acenar” e envolvendo as 

escolas públicas de Curitiba (PR) com o objetivo de conscientizar os alunos 

sobre a importância do ponto cego dos veículos e os cuidados ao 

atravessar a rua. A ação beneficiou mais de 1.200 alunos. 

No setor governamental, especificamente na educação pública nacional, 

também tivemos alguns marcos. Em 14 de maio de 1991 foi publicada a Portaria 

nº 678, do Ministério da Educação, apresentando nove (9) temas/conteúdos a 

serem incluídos nos currículos dos sistemas de ensino em todas as instâncias, 

níveis e modalidades. Os temas a que a portaria se referia eram: 

a) Prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas; 
b) Educação ambiental; 
c) Educação no trânsito; 
d) Educação do consumidor; 
e) Prevenção das DST/AIDS; 
f) Prevenção de acidente do trabalho; 
g) Defesa civil; 
h) Relação contribuinte/Estado; e 
i) Educação em saúde. 
A “Educação no Trânsito”, bem como os demais relacionados, foram 

considerados como temas emergentes e que causavam interesse e preocupação 

na sociedade. A Portaria ainda ressaltava que o estudo desses temas deveria 

permear todo o currículo, sem a necessidade de inclusão de disciplinas 
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específicas. Também não deveriam apenas ser adicionados ao currículo, mas 

trabalhados após a devida análise e adequação à realidade (BRASIL, 1991).  

Com o objetivo de sensibilizar os governos para a urgente necessidade de 

adoção de medidas preventivas de acidentes no trânsito, a Organização das 

Nações Unidas – ONU lançou em 2011 a Década da Ação pela Segurança no 

Trânsito (2011-2020). Tal medida foi tomada diante da alarmante previsão de que 

esta seja, em menos de duas décadas, a 7ª maior causa de morte no mundo. Em 

vista disso, os temas da Semana Nacional de Trânsito aqui em nosso país fazem, 

desde 2011, em seus títulos, referência a esta iniciativa da ONU (Vide Quadro 2). 

Em 2010, o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, lançou 

uma publicação comemorativa denominada “100 anos de Legislação de Trânsito 

no Brasil: 1910 – 2010”. Nela, estavam compiladas todas as resoluções editadas 

pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, desde 1941 a 2009, bem como 

as Portarias do DENATRAN, desde 1989 até 2010.  

Em pesquisa no Índice Alfabético-remissivo das Resoluções do Contran, 

localizamos termos que mantém relação com a educação e suas respectivas 

resoluções, mostradas no Quadro 3. 

As resoluções contemplavam vários âmbitos da Educação para o Trânsito, 

desde o pedestre até o condutor, estabelecendo diretrizes para a realização das 

campanhas, regulamentando as Escolas Públicas de Trânsito, formação dos 

instrutores e examinadores e regulamentando também o Fundo Nacional de 

Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET. 

O FUNSET foi instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 

entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, constituindo-se num fundo nacional 

voltado à segurança e educação de trânsito e tinha “por finalidade custear as 

despesas do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, relativas à 

operacionalização da segurança e educação de trânsito” (BRASIL, 1998). Seus 

recursos eram constituídos, principalmente, pelo percentual de 5% das multas de 

trânsito arrecadadas em âmbito municipal, estadual e federal, entre outras fontes. 
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Quadro 3: Resoluções do CONTRAN relacionadas à Educação. 

TEMA SUBTEMA/RESOLUÇÃO 

Campanha 
Educativa 

-Diretriz para realização: Res. 314/2009 (Res. Revogada: 371/1966 e 
420/1969) 
-Promoção de campanhas permanentes: Res. 30/1998 
-Temas e cronograma de execução no ano de 2007: Res. 240/2007 
(Extinta pelo cumprimento do prazo) 

Cursos -Examinadores, diretores e instrutores de escolas de formação de 
condutores: Res. 74/1998 (Res. Revogadas: 502/1976; 600/1982; 
646/1985; 734/1989 e 773/1993) 
-Modalidade de ensino à distância: Res. 168/2004 (Res. Revogada: 
761/1992) 
-Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros: Res. 168/2004 (Res. 
Revogada: 57/1998) 
-Transporte Rodoviário de produtos perigosos: Res. 168/2004 (Res. 
Revogadas: 640/1985; 728/1989; 70/1998 e 91/1999) 
-Transportes de Escolares: Res. 168/2004 (Res. Revogadas: 789/1994 e 
55/1998) 

Educação 
 

-Avaliação de instrutores e examinadores: Res. 321/2009 
-Escola Pública de Trânsito: Res. 207/2006 
-Inclusão de conteúdos específicos sobre trânsito no Ensino Médio: 
Res. 265/2007 (Res. Revogada: 120/2001) 

Escola 
pública de 
trânsito 

-Critérios de padronização para funcionamento: Res. 207/2006 

Formação de 
condutores 
 

-Como atividade extracurricular em escolas de ensino médio: Res. 
265/2007 
-Organização e funcionamento das escolas de formação: Res. 74/1998; 
89/1999; 168/2004 e 198/2006 (Res. Revogadas: 390/68; 494/1975; 
499/1975; 504/1976; 516/1977; 527/1977; 546/1979; 564/1980; 
584/1981; 588/1981; 625/1983; 627/1983; 642/1985; 646/1985; 
670/1987; 734/1989; 750/1990; 33/1998) 
-Uso do simulador de direção: Res. 534/1978; 552/1979; 559/1980 
(Revogada pela Res. 564/1980) 

Fundo 
nacional de 
educação 
para o 
trânsito 
(FUNSET) 

-Sistema de arrecadação de multas: Res. 335/2009 (Res. Revogadas: 
10/1998 e 263/2007) 

Fonte: elaborado pela autora, com base em DENATRAN (2010). 
 

Quanto à sua aplicação, o Artigo 4º do Decreto nº 2.613, de 3 de Junho de 

1998, apresentava, com relação à Educação para o Trânsito, os seguintes incisos: 
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I - no planejamento e na execução de programas, projetos e ações de 
modernização, aparelhamento e aperfeiçoamento das atividades do 
DENATRAN relativas à educação e segurança de trânsito; [...] 
V - na supervisão da implantação de projetos e programas relacionados 
com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização 
do trânsito, visando à uniformidade de procedimentos para segurança 
e educação de trânsito;[...] 
VII - na elaboração e implementação de programas de educação de 
trânsito, distribuição de conteúdos programáticos para a educação de 
trânsito e promoção e divulgação de trabalhos técnicos sobre trânsito;  
VIII - na promoção da realização de reuniões regionais e congressos 
nacionais de trânsito, bem como na representação do Brasil em 
congressos ou reuniões internacionais relacionados com a segurança e 
educação de trânsito;  
IX - na elaboração e promoção de projetos e programas de formação, 
treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das 
atividades de engenharia, educação, informatização, policiamento 

ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito; [...] 
XI - na implementação de acordos de cooperação com organismos 
internacionais com vista ao aperfeiçoamento das ações inerentes à 
segurança e educação de trânsito. (BRASIL, 1998) 

 

A experiência em Educação para o Trânsito no Brasil ainda deixa muito a 

desejar no quesito efetividade. Corrêa (2009) diz que, apesar da chegada da 

Educação para o Trânsito ter sido bastante comemorada no Brasil, não houve um 

direcionamento que orientasse os programas já existentes no país, nem os 

educadores. Questões como o que é a Educação para o Trânsito, a quem se 

destina, quais os seus objetivos, quais conteúdos devem ser trabalhados, em que 

ambientes deve ser implementada ainda ficaram sem respostas, ou com respostas 

pouco objetivas, deixando o significado da Educação para o Trânsito ainda 

obscuro para a sociedade em geral. Para Faria (2012), a superficialidade com que 

os temas são tratados, a implementação lenta dos programas educativos e a 

ineficiência na avaliação desses programas demonstram a gravidade da situação 

atual da Educação para o Trânsito no Brasil.  
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CAPÍTULO II: TRANSITANDO PELAS PESQUISAS SOBRE 
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO BRASIL 

  
 

A Educação para o Trânsito, como foi visto no capítulo 01, constitui-se 

numa área recente em nosso país. Há pouco mais de um século, esforços têm sido 

implementados no sentido de promover uma educação voltada ao aprendizado 

para o uso e convivência pacífica e segura no trânsito.  A realização de 

congressos, seminários e fóruns, a implementação de projetos e programas, a 

elaboração de materiais didáticos, entre outras iniciativas, são exemplos de que 

a Educação para o Trânsito é um tema que tem sido tratado em todos os âmbitos 

da sociedade (BARBOSA, 2015).  

A pesquisa acadêmica também tem buscado analisar, compreender e 

ampliar os conhecimentos sobre a ET. Desta forma, mediante a proposta do 

presente trabalho, faz-se necessário, neste momento, realizar um levantamento 

acerca do conhecimento recentemente elaborado sobre o tema, com vistas a dar 

continuidade ao que já foi produzido, proporcionando avanço na área em tela 

(BIEMBENGUT, 2008). 

 

2.1 As pesquisas no BTDC- CAPES 

 

A primeira fonte de dados que buscamos foi o Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES - BTDC, que se constitui num repositório de trabalhos 

defendidos a partir de 1987, em programas de pós-graduações brasileiras. O 

banco faz parte do Sistema de Disseminação de Informações da CAPES2 e é 

atualizado anualmente. 

Para fins desta pesquisa foi empregado, inicialmente, o termo “Educação 

para o trânsito”, utilizando como filtro de tempo trabalhos publicados entre 2002 

e 2016, cuja ênfase explicitada no título, palavras-chave ou resumo, estivesse 

voltada às ações específicas da Educação para o Trânsito. No entanto, o 

 
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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repositório retornou mais de 96 mil resultados, o que tornaria inviável uma 

análise de todo o material no tempo que dispúnhamos.  

Decidimos, então, utilizar apenas o termo “trânsito”, e aplicar os filtros de 

área “Educação” e o de ano, compreendendo os trabalhos publicados entre 2002 

e 2016. Ao pesquisarmos o termo supracitado, escrito entre aspas, no Banco da 

Capes, no dia 14/06/2017, obtivemos um resultado de 58 trabalhos encontrados 

pelo sistema. Através da prévia análise dos títulos dos respectivos trabalhos, 

classificamos 27 destes como diretamente relacionados à Educação para o 

Trânsito. Apenas os títulos foram considerados nesta primeira análise, tendo em 

vista que o BTDC não dispõe dos resumos de todos os trabalhos indicados no 

portal, nem de todos os arquivos com as referidas pesquisas completas. Desta 

forma, nos casos em que o portal não detinha tais arquivos ou informações, 

fizemos buscas complementares no Google3 utilizando os títulos dos trabalhos 

ou mesmo os nomes dos autores e autoras. 

Os seguintes critérios de seleção foram aplicados como base nas leituras 

dos resumos dos 27 textos: 

1- Pesquisas cujo trabalho envolvesse a educação para o trânsito 

aplicados em turmas de ensino fundamental (1º ao 9º ano); 

2- Pesquisas sobre educação para o trânsito envolvendo professores e 

demais aspectos diretamente relacionados à docência; 

3- Pesquisas bibliográficas e/ou documentais sobre Educação para o 

Trânsito. 

Desta seleção, apenas 14 pesquisas se encaixaram nos critérios elencados, 

porém, entre estes, 03 trabalhos não foram encontrados para fins de análise, a 

saber, as dissertações de Norma Lúcia Bezerra Guimarães (2001), Marcelo Pontes 

Pereira (2006) e Daniel Marchi de Oliveira (2014). Buscamos extrair dos trabalhos 

o objetivo, a metodologia, e as conclusões/contribuições à Educação para o 

Trânsito, cujos resultados constam descritos a seguir. 

 
3 Serviço de organização e armazenamento de dados e informações contidas na rede de internet 

mundial.  
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O trabalho de Josefina Giacomini Kiefer (2011) intitulado “Programa 

Fazendo Escola - educando para novos valores no trânsito: um estudo de caso 

com professores”, objetivou investigar a percepção dos professores da cidade de 

São Paulo, participantes do programa, sobre as contribuições do mesmo no 

desenvolvimento de projetos em suas disciplinas. A pesquisa também objetivou 

identificar e analisar a eficácia dos conteúdos e práticas educativas desenvolvidas 

por tais professores na difusão dos conhecimentos acerca da Educação para o 

Trânsito e questões ambientais referentes. Foram aplicados dois questionários 

aos participantes, em duas fases distintas. O primeiro questionário foi aplicado 

ao final do referido programa, com o objetivo de os professores avaliarem-no. E, 

posteriormente, um segundo questionário, acerca da aplicação dos conteúdos 

trabalhados no programa em projetos desenvolvidos nas respectivas escolas. A 

pesquisa concluiu que o programa estimula os professores na elaboração de 

projetos, o que favorece a consideração da realidade local na produção dos 

mesmos.  

Sob a ótica dos professores o programa foi considerado como excelente 

sob vários aspectos a exemplo dos conteúdos abordados, metodologias utilizadas 

e carga horária. Dos conteúdos abordados, os relacionados ao trânsito foram 

considerados como mais importantes. Entretanto, a falta de acompanhamento na 

implementação dos projetos foi apontada como um dos pontos negativos do 

programa. 64% dos participantes, no questionário pós-curso, afirmou que não 

implementou nenhum projeto sobre o tema na escola em que atua, sob 

justificativas diversas, tais como falta de tempo ou oportunidade em adaptar os 

conteúdos curriculares ao tema Trânsito, excesso de outras demandas de projetos 

interdisciplinares com temáticas diferentes ao tema em questão, falta de 

integração com os demais conteúdos e profissionais da instituição escolar. Entre 

os que aplicaram projetos em suas referidas escolas, maioria percebeu mudanças 

sutis no comportamento dos alunos e os demais relatam imaginar que este 

resultado seja alcançado a longo prazo. 

“A educação para o trânsito como estratégia para uma nova mobilidade 

urbana” é título do trabalho de Patrícia Almeida Vilela (2006), cujo objetivo era 



29 
 

 

analisar as ações de Educação para o Trânsito implementadas pelos órgãos 

gestores do trânsito brasileiro e, mais detalhadamente, no município de 

Uberlândia-MG, bem como propor novas diretrizes para as práticas pedagógicas 

que são direcionadas ao desenvolvimento de uma cultura da mobilidade urbana 

cidadã. A autora constatou que alguns fatores como a prática esporádica, 

eventual e sem planejamento das atividades educativas voltadas ao trânsito, o 

despreparo dos profissionais responsáveis pela ET nos órgãos, a ausência de 

mecanismos de avaliação da efetividade de tais programas, são os que mais 

influenciam na ineficácia da Educação para o Trânsito no Brasil. Sobre os 

ambientes escolares, a carga horária excessiva das disciplinas curriculares, a má 

remuneração, críticas às condições de trabalho do professor e falta de 

conhecimento não contribuem para que a ET se consolide como prática nas 

escolas. A autora traz como proposta a junção de várias áreas nesse trabalho, bem 

como a priorização da ET nas políticas de governo federais, estaduais e 

municipais. 

Analisar a utilização do jogo Vrum como recurso estimulante e 

propiciador de prazer na aprendizagem das regras de trânsito pelas crianças em 

idade escolar foi o objetivo da pesquisa de Rafaela Elaine Barbosa (2015), sob o 

título “Jogando para Transitar Seguro: Uma Experiência de Educação para o 

Trânsito”, realizada na cidade de Florianópolis-SC. Barbosa (2015) demonstrou 

que, da amostra (11 crianças) apenas 27% já haviam tido contato com alguma 

informação sobre o trânsito, seja na família ou na escola. Também apresentou 

com resultado o fato de que nem a escola nem a família vem cumprindo 

efetivamente esse papel de disseminador da ET, havendo, portanto, a 

necessidade urgente de implementação de políticas públicas, sejam elas em 

forma de programas ou projetos voltados para o ensino acerca do trânsito para 

crianças. O uso do jogo como potencializador do ensino das regras de trânsito e 

a necessidade dos professores, chamados imigrantes digitais, despertarem para 

o uso desse recurso, também foram apontados como resultados do estudo em 

tela. 
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Um segundo trabalho de Kiefer (2015), dessa vez sua tese, trouxe como 

tema “A educação a distância como apoio à implantação de um trânsito cidadão: 

a experiência da cidade de São Paulo”, visando avaliar as contribuições que os 

cursos à distância destinados a formação de professores trazem à disseminação 

de saberes acerca do trânsito, de forma que haja mudança comportamental dos 

indivíduos. Esta pesquisa concluiu que os cursos (foram analisados 396 cursos, e 

3513 questionários respondidos pelos professores participantes) alcançaram 

níveis altos de satisfação em relação a aspectos como carga horária, conteúdos, 

metodologia, interação com o tutor, contribuição para a atuação docente, 

inserção do tema trânsito de maneira interdisciplinar no cotidiano escolar. A 

pesquisa também apontou mudança tanto na visão quanto no comportamento 

do professor em relação ao trânsito. O percentual de aplicação do curso pelos 

professores em suas turmas variou entre 25% e 65%, sendo apontados a carga 

excessiva de trabalho e a falta de apoio e recursos como os principais fatores 

influenciadores nos casos de não aplicação. 

Já Ledur (2015) nos apresentou a pesquisa “Educação para o trânsito no 

ensino de ciências: proposta de uma unidade de ensino potencialmente 

significativa”, cujo objetivo consistiu em analisar a contribuição de uma Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa no contexto de aulas de Ciências sobre o 

conteúdo Cinemática, contextualizada no tema transversal Educação para o 

Trânsito, para a ocorrência de aprendizagem significativa. O trabalho deste 

autor, realizado na cidade de Bom Princípio-RS, apresentou resultados que 

indicaram que o tema transversal Educação para o Trânsito possui a 

versatilidade de ser utilizado como contexto para conteúdos de diversas áreas, 

tais como a Cinemática, utilizado pelo autor no trabalho ora apresentado. A 

pesquisa ressalta a imprescindibilidade da escola contribuir na formação de 

atitudes responsáveis da comunidade em que está inserida, evidenciando 

também a necessidade de integração entre as ações educativas, legislativas e 

coercitivas. 

Estudar o envolvimento da gestão escolar com a Educação para o Trânsito 

foi o objetivo central da pesquisa de Lucia (2014), que analisou documentos de 
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escolas públicas da cidade de Araxá-MG O estudo indicou que apesar da 

existência da Lei, que determina que as escolas devem ser responsáveis por tratar 

da Educação para o Trânsito em seu cotidiano de forma transversal, ainda cabe 

às escolas a decisão sobre trabalhar ou não tal tema. Geralmente, as escolas optam 

por trabalhar apenas nas Semanas Nacionais de Trânsito, e não de maneira 

transversal. Ou seja, a educação para o trânsito ainda se constitui com tema 

debatido em âmbito escolar apenas em momentos pontuais. O empenho do 

gestor, a parceria com órgãos relacionados ao trânsito, o envolvimento da 

comunidade e o planejamento foram apontados como fatores que influenciam 

diretamente na concretização da Educação para o Trânsito no ambiente escolar. 

A pesquisa de Urruth (2014),  apresentou como objetivo trabalhar a 

Educação para o Trânsito utilizando conceitos básicos de Física, através da 

realização de um curso numa escola da rede privada do município de Porto 

Alegre-RS. Os resultados indicaram que o exercício de julgamento de situações-

problema, utilizando conceitos de Física relacionados à temática trânsito 

mostrou-se uma excelente técnica a ser utilizada pelos educadores. A mudança 

de comportamento ficou evidenciada, segundo o autor, através do aumento no 

uso do cinto de segurança por parte dos alunos. As atividades teóricas e 

resoluções de exercícios não despertaram tanto interesse quanto as atividades 

práticas, sendo que o autor considerou que estas deveriam ter sido mais 

exploradas. 

A escola ainda se encontra alheia em relação ao contexto social em que está 

inserida, porém com grandes possibilidades de tornar-se um lócus privilegiado 

da formação de uma consciência social. É o que aponta o trabalho de Andrade 

(2010), cujo objetivo era investigar quais conceitos de Educação para o Trânsito 

norteiam os projetos voltadas à inserção do presente tema no currículo escolar 

das escolas da cidade de São Paulo-SP. O autor ainda apresentou como proposta 

uma orientação educacional voltada para o enfrentamento aos problemas mais 

urgentes da sociedade e atender às necessidades dos indivíduos, e a abordagem 

transversal aliada à interdisciplinaridade, sob a forma do construtivismo 

pedagógico na construção desse currículo. 
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A pesquisa de Souza (2010) vem enfatizar a transversalidade como meio 

mais eficaz de se introduzir a Educação para o Trânsito no cotidiano escolar. 

Concluiu-se também que, ao ser efetivamente trabalhada nos moldes 

transversais, a possibilidade de sazonalidade do trabalho é reduzida, tendo em 

vista que a ET deteria a capacidade de ser inserida em outros temas diversos. O 

estudo ainda demonstrou que a ET, no Brasil, não recebe a devida importância, 

bem como há a necessidade de implementação das propostas contidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação para o Trânsito no Ensino 

Fundamental, além da necessidade de aperfeiçoamento nos conteúdos dos 

programas que se propõem a trabalhar tal tema. Para a realização desta pesquisa, 

o autor analisou documentos teóricos e realizou pesquisa de campo em escolas 

de quinze capitais brasileiras. 

Lima (2016), em seu recente trabalho “A educação para o trânsito como 

tema transversal: fundamentação pedagógica, ideológica e legal” nos apresenta 

uma proposta de fundamentar pedagógica, ideológica e legalmente o aspecto 

transversal da implementação da Educação para o Trânsito nas escolas. A autora, 

através de pesquisa documental, defende em seu trabalho que os PCN’s orientam 

os projetos político-pedagógicos das escolas de maneira superficial. Desta forma, 

a Educação para o Trânsito é, constantemente, excluída de tal documento 

norteador do processo educacional. Também ressalta que, quando o trabalho 

com a ET é realizado na escola, é voltado à prevenção de acidentes, o que se torna 

um reducionismo, e algo mais amplo, que envolve também civilidade, vida 

urbana e responsabilidade social fica de fora desse trabalho. O ensino da ET 

desde as primeiras séries também é defendido nesta pesquisa, sob a justificativa 

da capacidade precoce das crianças na internalização de comportamentos 

considerados socialmente adequados e favoráveis à boa convivência em 

sociedade. 

Por fim, apresentamos a pesquisa de Faria (2002), que mostrou que ações 

como “apoio dos meios de comunicação”, “a promoção da reflexão, vivências e 

sensibilização, a compreensão” e “a análise de situações e a difusão de temas e 

conteúdos específicos da ET nas disciplinas da grade curricular das escolas” são 
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apontadas como condições e objetivos fundamentais para o sucesso no trabalho 

com a Educação para o Trânsito em nosso país. Os especialistas entrevistados 

nesta pesquisa também sugeriram a reformulação da atual metodologia de 

trabalho da ET, saindo da mera transmissão de conteúdos para uma metodologia 

que se apoie na visão do aluno. A pesquisa mostrou que os alunos participantes 

consideram o fator humano e a engenharia como responsáveis pelos acidentes, 

tendo a fiscalização como solução para os problemas no trânsito. Apesar do 

trabalho indicar que os discentes não tiveram ou tiveram pouco acesso a tal tema 

no ambiente escolar, os mesmos possuíam noções de trânsito e consciência acerca 

da importância deste e, o que provavelmente foi aprendido em casa ou mesmo 

na convivência cotidiana. Cabe salientar que, para a realização da pesquisa em 

tela, o autor entrevistou 400 alunos do Ensino Fundamental, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

As pesquisas analisadas demonstraram em suas justificativas, grande 

preocupação com os altos índices de acidentes no trânsito brasileiro, sobretudo 

com os números de mortalidade (URRUTH, 2014, p.61). Declararam, ainda, a 

importância da Educação para o Trânsito como um elemento significativo na 

redução desses números. Villela (2006, p.127) apresenta a ET, enquanto processo 

pedagógico, como a responsável por estimular o cidadão a assumir uma postura 

mais humana e segura no trânsito. 

Os objetivos de tais pesquisas versaram desde a avaliação da efetividade 

de programas voltados à formação de professores até a análise do uso de jogos 

digitais como recurso estimulante ao ensino de regras de trânsito. O trabalho em 

sala de aula, os pais dos alunos e a gestão escolar também foram foco desses 

estudos, o que demonstra que a Educação para o Trânsito tem sido investigada 

sob todos os aspectos (gestão, metodologia, documentos norteadores etc.) e 

atores que envolvem o contexto escolar. 

 A implementação de formação continuada de professores voltada ao 

trabalho com a ET em sala de aula foi indicada pelos trabalhos como uma boa 

incentivadora da ocorrência desta no cotidiano escolar, pois estimula os docentes 

à elaboração e implementação de projetos (KIEFER, 2011, p.117). Porém, fatores 
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como a inexistência de tempo/oportunidade para professor adaptar as aulas aos 

conteúdos transversais, carga horária excessiva dos demais conteúdos 

curriculares, ausência de integração entre os profissionais das diferentes 

disciplinas, incompreensão/falta de apoio da gestão escolar, ainda são 

determinantes para a não ocorrência de trabalhos com esse tema nas escolas 

(KIEFER, 2011, p.118-120).  

Ainda sobre o aspecto da formação docente, Kiefer (2011) apontou como 

ponto positivo no Programa Fazer Escola a variedade de temas com que o curso 

oferecido foi constituído: além de trânsito e transportes, saúde, história, 

responsabilidade social, espaço urbano são algumas temáticas que possivelmente 

contribuam para que o professor veja o trânsito sob enfoques diversos, 

compreendendo sua característica transversal (KIEFER, 2012; LIMA, 2016).  

Em relação aos alunos, ficou claro o quanto é importante que a escola traga 

a ET para a sala de aula desde as primeiras séries escolares (LIMA, 2016), tal como 

é preconizado no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB. A família, 

apesar de ser também influenciadora, ainda não está preparada para educar as 

crianças e adolescentes a lidar com o trânsito como seres ativos e corresponsáveis 

pela segurança e organização do mesmo. Segundo Faria (2002), as famílias 

mantêm as crianças dependentes de sua supervisão por mais tempo (crianças 

com idade de 9 anos ou mais) do que o necessário, por medo dos atropelamentos 

e da violência. As crianças mais expostas ao trânsito pelas famílias são as que 

pertencem às classes mais baixas. Em contraposição, as ações educativas de 

trânsito são limitadas justamente a esses grupos que têm menos poder aquisitivo 

(FARIA, 2002). 

  Faria (2002) ainda acrescenta que há a necessidade de reformulação dos 

programas de ensino sobre o trânsito. A mera transmissão de conteúdos e o 

ensino de regras através da resolução de exercícios ainda não apresentaram 

grandes resultados. O autor ainda detectou o uso de competição em algumas 

experiências por ele investigadas, o que considerou inadequadas, tendo em vista 

que se deve, ao invés disso, estimular a cooperação no trânsito. Exemplos como 

a utilização da resolução de situações-problema, o uso de atividades práticas e 
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recursos tecnológicos que permitam ao educando refletir e analisar criticamente 

aspectos relacionados ao trânsito, vivenciando situações de cooperação, empatia 

e solidariedade mostrar-se-ão mais eficazes nestes casos (FARIA, 2002, p. 357).  

As pesquisas também se mostraram favoráveis à transversalidade da 

Educação para o Trânsito. Ledur (2016) apresenta a ET como tema 

contextualizador do ensino de Ciências, possibilitando a compreensão dos 

conceitos dos conteúdos. No entanto, Lima (2016) ressalta que, sob tal condição, 

a Educação para o Trânsito ainda encontra dificuldades em alcançar os objetivos 

que a ela foram propostos nos diversos documentos existentes, tendo em vista 

que, apesar dos PCN’s serem referência quando se trata de temas transversais, 

ainda orientam de maneira superficial os Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas. Desta forma, não está claro para as escolas sobre como tratar a ET em seu 

cotidiano, o que abre precedentes para tornarem optativo incluí-la em seu 

planejamento (LIMA, 2016; LUCIA, 2014). Em nenhuma das pesquisas analisadas 

foi encontrado indício de oposição ao tratamento transversal da ET na escola. 

Outro aspecto a ser observado é o preponderante papel da gestão escolar 

na implementação da ET nas escolas. Segundo Lucia (2014), não só os 

professores, mas também os gestores devem ter acesso à formação constante, que 

lhes permita desenvolver suas competências e dominar conhecimentos 

atualizados sobre o tema, de maneira que sejam capazes de “orientar princípios, 

valores, conhecimentos e atitudes favoráveis e humanizantes” acerca da 

Educação para o Trânsito nas instituições que porventura venham a gerir 

(LUCIA, 2014).  Cabe aqui observar que a falta de apoio por parte da gestão foi 

apontada pelos professores na pesquisa de Kiefer (2011) como um dos fatores 

que dificultam a implementação de um trabalho mais consistente de ET nas 

escolas. Além destes, Vilela (2006) acrescenta dizendo que, para que as medidas 

implementadas alcancem bons resultados, não só a escola, mas várias áreas e 

setores devam ser envolvidas, mostrando o quão necessário é que a ET seja 

tratada como prioridade pelos governos federal, estadual e municipal. 
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2.2 As pesquisas nas atas dos ENPEC’s 

 

O segundo banco de dados pesquisado foram as atas do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC. O encontro é 

promovido pela ABRAPEC – Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências, acontecendo a cada dois anos, desde 1997 e está em sua 11ª edição. Tal 

encontro visa favorecer a integração e interação entre os pesquisadores cujos 

trabalhos versam sobre o ensino de Física, de Biologia, de Química, de 

Geociências, de Ambiente, de Saúde e áreas afins. 

A pesquisa foi feita nas edições compreendidas entre a II (segunda) e a IX 

(nona) edições. A primeira e a décima edições, por motivos técnicos, não 

puderam ser inseridas nesta busca. O quadro 5 explicita a quantidade e 

modalidade de trabalhos apresentados da 2ª à 10ª edição do ENPEC, bem como 

a quantidade de trabalhos encontrados referentes à Educação para o Trânsito.  

Realizar a pesquisa nos Anais do ENPEC foi mais complicado em 

comparação ao BTDC. Os anais da 1ª edição do evento exigiam a instalação de 

um software no computador para acesso aos mesmos. Instalado o programa, 

porém, não conseguimos fazer a busca devido ao fato das páginas irem desde a 

primeira até a última sem pausas, e em velocidade que impedia seu controle. 

Desta forma, resolvemos descartar esta edição. Já as páginas da 2ª, 3ª, 4ª e 7ª 

edições consideramos como de fácil navegação. Apesar de exibir apenas os títulos 

dos trabalhos, estes estavam distribuídos por muitas páginas, fazendo-se 

necessária a navegação por todas elas, o que demandou um tempo razoável. Já a 

5ª edição trouxe todos os trabalhos e seus resumos em uma única página, 

facilitando a busca e otimizando o tempo de pesquisa. A 6ª edição foi considerada 

a mais complicada e que consumiu mais tempo de trabalho, pois as sessões de 

trabalho encontravam-se separadas por números, porém cada um 

correspondendo a, pelo menos, 3 sessões diferentes. Ao percorrê-los, havia a 

impressão que não conseguíamos avançar na pesquisa, tendo em vista que, 

constantemente éramos redirecionados involuntariamente à mesma página da 

sessão pesquisada anteriormente. Além disso, os títulos dos trabalhos estavam 
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formatados de maneira desalinhada, onde não constavam nem os nomes dos 

autores nem os respectivos resumos. Somente percebemos um ambiente mais 

favorável às pesquisas nas páginas do 8º e 9º encontros, onde um menu com 

visual limpo e objetivo, exibindo em primeiro plano opções de buscas por linhas 

temáticas, autores e palavras-chave, se mostrou mais adequado para a utilização 

otimizada por pesquisadores.  

Num universo de mais de 5000 trabalhos apresentados nas 8 edições do 

ENPEC analisadas por esta pesquisadora, foram identificados apenas 3 trabalhos 

cujo tema versava sobre a Educação para o Trânsito, o que representa uma 

porcentagem de 0,05% das pesquisas publicadas neste encontro de 

pesquisadores.  

Tabela 2: Trabalhos apresentados nos ENPEC's cujo tema versa sobre Educação 
para o Trânsito 

EDIÇÃO ANO QUANTIDADE DE 
TRABALHOS PUBLICADOS/ 

MODALIDADES 

TRABALHOS COM 
TÍTULOS SOBRE 

EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO 

II 1999 106 comunicações orais; 
57 apresentações em painéis. 

0 

III 2001 124 comunicações orais; 
109 apresentações em painéis 

0 

IV 2003 192 comunicações orais; 
259 apresentações em painéis 

0 

V 2005 378 comunicações orais; 
360 apresentações em pôster. 

1 

VI 2007 405 comunicações orais; 
264 apresentações em pôster. 

1 

VII 2009 382 comunicações orais; 
341 painéis. 

0 

VIII 2011 1009 comunicações orais; 
677 apresentações em pôster 

0 

IX 2013 1026 comunicações orais 1 

Fonte: Anais dos Enpec's 

 

A Tabela 2 apresenta um resumo contendo a quantidade de trabalhos 

apresentados nas 8 edições do ENPEC pesquisadas, seus respectivos anos de 

realização e número da edição, bem como a quantidade de trabalhos cujo tema 
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versava sobre Educação para o Trânsito em cada edição. O primeiro trabalho 

encontrado foi apresentado no V ENPEC, de autoria de José Ricardo da Silva 

Alencar e Sérgio Henrique Bezerra de Oliveira, sob o título “Temas conectores: 

uma alternativa ao modelo clássico de ensino de física”. Apesar do artigo utilizar 

como tema “O Trânsito em Belém”, seu foco não consistiu em trabalhar a ET 

propriamente dita, mas sim apresentar o uso dos temas conectores como 

potenciais contextualizadores do ensino de Física, eliminando os processos de 

fragmentação do conhecimento escolar. Desta forma, a pesquisa pretendia 

também potencializar o uso da ciência na e para a reflexão de situações 

cotidianas, despertando nos alunos o desejo de aprender mais sobre a Física.  

Alencar e Oliveira (2006) relataram que, mesmo não sendo o foco de sua 

pesquisa, noções de Educação para o Trânsito foram tratadas no momento das 

aulas, ocorridas numa escola pública da cidade de Belém-PA, permitindo, desta 

forma, um tratamento interdisciplinar e, ao nosso olhar, transdisciplinar aos 

conteúdos abordados em classe:  

A reflexão da cinemática dos carros, potencialmente, permite uma 
análise mais criteriosa e racional dos movimentos de ir e vir na cidade. 
Este aspecto transcende a disciplina específica e permite aos 
aprendentes uma nova visão de sua realidade com características 
geográficas da organização urbana (permitido na elaboração de mapas 
do local da aula de campo), ou seja, a estratégia permite a ocorrência da 
interdisciplinaridade de forma menos “forçada”. (ALENCAR, 
OLIVEIRA, 2006, p.11) 

 

“Educação para o trânsito em aulas de Física” foi o segundo trabalho 

encontrado, publicado no evento que ocorreu em 2007, o VI ENPEC. De autoria 

de Leandro Londero da Silva, o artigo relata uma experiência com alunos do 

ensino médio das cidades de Formigueiro e São Pedro do Sul, no Rio Grande do 

Sul, em que o autor buscou conhecer as contribuições da Física enquanto 

disciplina na Educação para o Trânsito, bem como saber de que forma inseri-la 

nas aulas. Com o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, o autor observou que os conceitos de Física foram bem assimilados 

pela turma; os procedimentais trouxeram bons resultados, a exemplo do estímulo 

para que a turma organizasse a Semana Nacional de Trânsito em suas escolas a 

partir dos materiais elaborados durante a intervenção; e os atitudinais, que 
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ganharam destaque em seu planejamento e, consequentemente nos resultados 

obtidos. Silva (2007) ressalta que a avaliação destes ficou comprometida, tendo 

em vista que se limitaram ao contexto da sala de aula, sendo inviável de ser 

avaliada nas situações externas à escola, ou seja, na mudança de comportamento 

do aluno mediante o trânsito em seu cotidiano. 

Em relação à concepção de trânsito, Silva (2007) ressaltou que a visão dos 

alunos estava relacionada a acidentes, colisões e infrações. Ou seja, o trânsito 

ainda provoca uma visão negativa entre as pessoas, neste caso, entre os jovens e 

adolescentes. 

A pesquisa de Silva (2007) também mostrou que a Educação para o 

Trânsito ainda não é vista como um importante fator de prevenção de acidentes 

entre os jovens. Não utilização de álcool pelos jovens, fiscalização e respeito às 

leis foram mais citados pelos envolvidos na pesquisa do que a inserção da 

Educação para o Trânsito nos ambientes (SILVA, 2007). Este dado nos remete à 

pesquisa de Kiefer (2011) quando relatou em sua pesquisa que um dos pontos 

positivos da formação oferecida aos professores era a variedade de temas que tal 

proposta abordava. A conscientização sobre o uso do álcool, a fiscalização do 

trânsito e o respeito às leis são aspectos que devem ser tratados num contexto de 

Educação para o Trânsito. Destarte, surge o questionamento: qual Educação para 

o Trânsito foi pensada pelos alunos ao responder à pergunta do pesquisador? 

Quanto aos conhecimentos construídos pelos alunos a respeito do trânsito, 

Silva (2007) aponta: 

as informações contidas em placas de sinalizações, respeitando-as; b) 
os riscos de ultrapassagens; c) a importância do uso da faixa de 
segurança e da sinalização semafórica; d) os riscos de dirigir 
embriagado e dos níveis de alcoolemia permitidos; e) a distância 
mínima entre veículos; f) os limites de velocidade nas vias; g) o 
comportamento adequado a ser usado para com os ciclistas, 
ciclomotoristas e motociclistas; h) a importância do uso do cinto de 
segurança e do Air Bag; i) as condições adversas das vias e de tempo e 
j) as causas mais comuns dos acidentes. (SILVA, 2007, p.13) 
 

Já o terceiro trabalho tratava do ensino de química através de temas 

geradores, no caso, sob o título “O consumo de bebidas alcoólicas aliado à direção 

de veículos automotivos”. Aquino et al. (2013) apresentaram como objetivo 

contextualizar o ensino de soluções através da temática supracitada. O estudo, 
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aplicado em um turma de 2º ano de ensino médio da cidade de Pedrinhas-SE, 

mostrou que, no início da intervenção, especificamente durante a sondagem 

inicial, os alunos apresentaram resistência ao estudo do conteúdo soluções e da 

resolução de problemas, tecendo comentários que davam a entender que os 

discentes achavam a química inútil e difícil de ser compreendida. Ao final da 

intervenção, a pesquisa mostrou que, ao contextualizar o conteúdo à 

problemática dos acidentes causados por motivo do uso de álcool o interesse dos 

alunos pela temática aumentou, assim como a visão destes a respeito da química 

se modificou, de maneira que os mesmos vieram a considerar a utilidade da 

química no cotidiano. Também foi demonstrado que é possível discutir temas 

sociais a partir dos conteúdos escolares, sobretudo aqueles relacionados à 

disciplina de química. 

Os trabalhos encontrados em ambos os repositórios (BTDC e Anais 

ENPEC’s) demonstraram o quanto é importante que a Educação para o Trânsito 

seja implementada no cotidiano escolar, seja de maneira transversal ou mesmo 

fazendo uso da inter/transdisciplinaridade.  Ao trazer o tema para a sala de aula, 

mesmo que não tenha sido trabalhado antes, é provável que sejam provocadas 

reflexões, discussões e mudanças de atitudes, mesmo que estas ainda demandem 

mais tempo para serem avaliadas. Portanto, quanto antes o tema for inserido no 

cotidiano escolar, mais cedo as reflexões serão feitas e as atitudes ideais para uma 

convivência pacífica no trânsito serão desenvolvidas.  

Apesar do pequeno número de trabalhos encontrados nos Anais do Enpec, 

o resultado apresentado no BTDC nos mostrou que a Educação para o Trânsito 

tem sido pauta de pesquisas diversas, que englobam vários aspectos relacionados 

a tal tema. No entanto, é necessário evidenciar que as pesquisas e, 

consequentemente, as publicações científicas são o instrumento de disseminação 

do conhecimento produzido pela ciência. E, para Caldas (2009) 

[...] a mobilização para a transformação social começa pela aquisição de 
conhecimento, passa pela conscientização do problema e se transforma 
em ação cotidiana pelo interesse público, coletivo, quando precedido 
pela leitura crítica do mundo e da mídia. Por isso, é necessário, numa 
perspectiva transdisciplinar, a ação conjunta de educadores de 
diferentes áreas do conhecimento e de comunicadores, profissionais ou 



41 
 

 

não, para democratizar efetivamente a informação ambiental 
(CALDAS, 2009, p. 51).  

 

Ou seja, para que possamos alcançar mais atores envolvidos no problema 

do trânsito brasileiro através da educação, é necessário que as pesquisas sobre 

Educação para o Trânsito sejam feitas e divulgadas, para que mais ações, sejam 

elas no âmbito governamental, escolar ou até mesmo individual venham a ser 

implementadas, não apenas em momentos pontuais, mas com a constância e 

continuidade necessárias. Cabe aqui, então, mencionar a presente dissertação de 

mestrado e sua importância na contribuição de tal discussão, através da 

apresentação de uma metodologia de ensino da Educação para o Trânsito voltada 

à prática em sala de aula. 
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CAPÍTULO III : FÍSICA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL – UMA ESTRADA DE MÃO DUPLA 

 
“Um veículo qualquer é um corpo que obedece mais as leis da Física do 

que aos comandos de um motorista, independentemente de sua habilidade” 

(VIZZOTTO; MACKEDANZ; MIRANDA, 2017, p.139). Esta frase pode causar, à 

primeira vista,  certo estranhamento em pessoas que não são da área de Física, 

ou quem não estuda temas relacionados à engenharia de tráfego e de trânsito. 

Não dá para compreender (e aceitar) instantaneamente que as leis da Física têm 

mais poder sobre nosso ato de dirigir do que nossas próprias habilidades, 

desenvolvidas durante anos de prática na direção de automóveis, motocicletas, 

caminhões etc. Aqui, peço licença ao leitor para falar, neste e no próximo 

parágrafo, em primeira pessoa, por se tratar de um exemplo pessoal. Após as 

leituras e estudos, especialmente realizados para construir esta pesquisa e, 

posteriormente, pela paixão que o tema me despertou, este entendimento ficou 

mais aceitável e, além disso, ampliou a visão pessoal em relação ao ato de dirigir 

e ao trânsito como um todo. Conceitos de velocidade, aceleração, inércia, atrito, 

entre outros, passaram a subsidiar minha prática de direção cotidiana, de 

maneira que ela veio a se tornar mais consciente, defensiva e, por consequência, 

segura, tal como ocorreu com os professores participantes da pesquisa de Kiefer 

(2015). 

Infelizmente, esse conhecimento só veio após alguns anos como motorista 

habilitada. A autoescola na qual fiz o curso (e onde efetivamente aprendi a 

dirigir) se limitou a ensinar regras, leis e poucas noções de mecânica de 

automóveis, além das aulas práticas de direção. No contexto escolar, enquanto 

estudante, não me recordo de ter tido nenhuma aula sobre Educação para o 

Trânsito. É provável que elas tenham acontecido, porém, não com a frequência e 

importância que deveriam ter no cotidiano escolar nem, muito menos, de 

maneira que a aprendizagem fosse significativa. Apesar de não ter sofrido 

nenhum acidente grave até os dias atuais, caso já tivesse noção do quanto as leis 

da física devem ser consideradas no trânsito, certamente minha conduta neste 
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contexto estaria bem mais aprimorada, tanto enquanto motorista, como pedestre, 

passageiro etc.  

Para Vizzotto, Mackedanz e Miranda (2017) 

dirigir não consiste somente em aprender algumas técnicas de 
funcionamento do veículo e assim estar apto a andar pelas ruas. É 
preciso compreender criticamente o mundo ao redor, os direitos e 
deveres de condutores e pedestres e a aplicação de conhecimentos de 
cunho científico, que por mais simples que pareçam ser, podem fazer a 
diferença no trânsito, principalmente na prevenção de complicações 
maiores, como acidentes, por exemplo.  (VIZZOTTO; MACKEDANZ; 
MIRANDA, 2017, p.139) 

 

Um exemplo de conhecimento de cunho científico que pode vir a ser 

determinante na prevenção de acidentes é a distância de segurança. Segundo 

relatório da PRF, entre os meses de janeiro e outubro de 2018 ocorreram 3520 

acidentes nas rodovias federais, cuja causa provável consta no documento como 

“não guardar distância de segurança”. Destas, 2649 ocorrências tiveram vítimas 

feridas e outras 65, vítimas fatais (BRASIL, 2018).  Se o condutor tiver acesso ao 

conhecimento ou, pelo menos, noções de tempo de reação, distância de segurança  

e atrito estático e atrito cinético, certamente guardará certa distância entre o 

veículo que conduz e aquele que trafega logo à sua frente, além de manter a 

velocidade compatível com as condições em que a via se encontra, evitando 

acidentes. 

Entretanto, esse caminho de acesso a tais conhecimentos científicos nem 

sempre é transitável à população como um todo. Apesar da ciência e da 

tecnologia se fazerem presentes no nosso cotidiano em todos os âmbitos e 

instâncias, o domínio desses conhecimentos por públicos variados, bem como 

sua contextualização de acordo com as diversas e complexas realidades ainda 

não alcançou a plenitude (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). 

Tomando por base uma das finalidades da escola enquanto espaço formal 

e institucionalizado de ensino e aprendizagem do conhecimento científico, 

consideramos esta como um lócus privilegiado de conexão entre os saberes 

científicos e o mundo real. Trazendo para o contexto do trabalho em tela, 

Vizzotto, Mackedanz e Miranda (2017, p.138) afirmam que “é perceptível que há 

maior possibilidade de o estudante compreender fenômenos físicos quando estes 
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se aplicam ao cotidiano, principalmente se tais situações estão diretamente 

ligadas à sua realidade”. 

Considerando que nos relatórios divulgados pela PRF, nos anos 2017 e 

2018, a velocidade figura entre as causas de acidentes mais prováveis e que, 

mesmo não sendo o principal fator causador, potencializa seus danos, a presente 

pesquisa elencou este conceito físico enquanto conhecimento científico de 

relevância e urgência no contexto social, passível de ser compreendido por 

turmas desde o ensino fundamental.   

Além disso, o fato de ser um tema de relevância e urgência social, torna a 

Educação para o Trânsito e, consequentemente, os aspectos relacionados à 

velocidade, um tema transversal passível de ser trabalho em todos os segmentos 

(séries) escolares, em consonância com as mais diversas disciplinas  (LIMA, 2016; 

LEDUR, 2015; LUCIA, 2014; SOUZA, 2010). 

No entanto, o ensino da velocidade enquanto conceito físico poderia 

esbarrar em alguns complicadores quando se trata de trabalhá-lo nas séries 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Um deles seria o fato da Física não 

constar, específicamente, como componente curricular de tais séries. Porém, ao 

tomarmos por base as DCN’s, documento base para a elaboração dos currículos-

base dos sistemas escolares (municipal, estadual e federal) brasileiros, vigente 

desde 2013 e, atualmente, a BNCC, homologada em 21 de dezembro de 2017, 

constatamos que o ensino de conceitos ou noções de Física, através da área 

Ciências da Natureza, pode ser amplamente trabalhado nas séries iniciais.  

A BNCC apresenta, em sua estrutura,  os conteúdos mínimos de Ciências 

da Natureza que devem ser trabalhados desde o 1º ano do Ensino Fundamental, 

divididos em três (03) unidades temáticas: Vida e evolução, Matéria e energia, 

Terra e Universo. Distribuídos nessas unidades temáticas, vários conteúdos 

relacionados ao campo da Física emergem, a exemplo daqueles relacionados ao 

som, luz, calor, energia etc.  

Para Carvalho et al. (1998), é importante dar início ao ensino de conceitos 

científicos logo no início da escolaridade, de maneira contextualizada e 
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prazerosa, porque esses primeiros contatos podem vir a ser determinantes nas 

relações estabelecidas futuramente entre as crianças e as Ciências. Para os autores 

Se esse primeiro contato for agradável, se fizer sentido para as crianças, 
elas gostarão de Ciências e a probabilidade de serem bons alunos nos 
anos posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino exigir 
memorização de conceitos além da adequada a essa faixa etária e for 
descompromissado com a realidade do aluno, será muito difícil 
eliminar a aversão que eles terão pelas Ciências (CARVALHO et al., 
1998, p. 6). 

 

O texto de Carvalho et al. (1998) corrobora com a Teoria da Aprendizagem 

Significativa em alguns aspectos. O primeiro refere-se à formação dos primeiros 

subsunçores na estrutura cognitiva do sujeito. Para Moreira (2011), estes são 

construídos através da formação das primeiras conceitualizações, geralmente, 

ainda na infância. Essas conceitualizações podem ocorrer através de processos 

diversos, a exemplo do descobrimento, abstração, inferência, geração e testagem 

de hipóteses, representações, experimentação etc., de maneira que, em certo 

momento, esses conceitos passem a ser utilizados para representar regularidades 

em objetos, eventos, fenômenos etc. (MOREIRA, 2011). Ou seja, para os autores, 

ao oportunizar às crianças ter contato com tais conhecimentos relacionados às 

Ciências e, consequentemente, à Físíca, desde a infância, a probabilidade de 

formação de subsunçores capazes de ancorar os conteúdos e serem ensinados nas 

séries posteriores, já enxertados das fórmulas, regras e leis, cresce 

consideravelmente.  

O segundo aspecto diz respeito aos materiais potencialmente 

significativos. Cabe salientar que, no trabalho com crianças, é de suma 

importância que sejam garantidas todas as adaptações de linguagem e tipos de 

materiais a serem utilizadas de acordo com cada faixa etária e cognitiva, de 

maneira que estes sejam potencialmente significativos à aprendizagem do aluno. 

O terceiro aspecto tem a ver com a predisposição do aluno para aprender. 

Apesar deste aspecto não se relacionar diretamente com a motivação, segundo 

Moreira o aluno deve se colocar na posição de aprendiz disposto a relacionar 

aquilo que já sabe com os novos conhecimentos a serem aprendidos. No entanto, 

cabe observar que, se o aluno não dispõe do subsunçores necessários à 
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aprendizagem, essa predisposição pode não ocorrer. Uma das alternativas 

sugeridas para potencializar a aprendizagem significativa quando não existem 

subsunçores seria a utilização de organizadores prévios que, segundo Boss, 

Souza Filho e Caluzi (2016), “são materiais introdutórios adequados, com maior 

nível de generalidade, abstração e inclusividade do que o conteúdo que é objeto de 

ensino” (BOSS; SOUZA FILHO; CALUZI, 2016, p. 169). Moreira (2011) ainda 

discrimina os organizadores prévios em dois tipos: i. os expositivos, que podem 

ser utilizados quando o aluno não dispõe de conhecimento prévio algum sobre o 

novo conteúdo, e agem fazendo uma ancoragem entre aquilo que o aluno sabe e 

o que deveria saber; ii. os comparativos, que ajudam o aluno a integrar e 

diferenciar os novos conhecimentos daquilo que ele já sabe mas, no entanto, são 

diferentes desses e podem vir a tornar confusas as novas aprendizagens 

(MOREIRA, 2011).  

Ainda sobre este terceiro aspecto, é necessário fazer uma ressalva sobre 

sua efetividade. Segundo Moreira (2011), pesquisas têm demonstrado pouca 

efetividade nos resultados do uso do tipo expositivo. Quando o aluno não possui 

nenhum tipo de conhecimento subsunçor relevante ao que será ensinado, 

provavelmente, sua aprendizagem será puramente mecânica e/ou necessitará de 

mais tempo e elementos potencializadores para que esta se torne significativa. 

Para o autor, quando o aluno não tem os subunçores necessários, a melhor 

alternativa consiste em promover a construção destes antes de prosseguir.  

Diante dos argumentos apresentados, reiteramos o que Carvalho et al. 

(1998) defende sobre dar início ao ensino de conceitos e noções de científicas 

ainda na primeira infância, sob a justificativa da promoção de uma aprendizagem 

mais significativa no presente e no futuro: 

O aluno das primeiras séries do ensino fundamental, principalmente 
na área de Ciências, não aprende conteúdos estritamente disciplinares, 
“científicos”. Por isso, temos de buscar conteúdos, num recorte 
epistemológico – isto é, dentro do mundo físico em que a criança vive 
e brinca -, que possam ser trabalhados nessas séries e que levem o aluno 
a construir os primeiros significados importantes do mundo científico, 
permitindo que novos conhecimentos possam ser adquiridos 
posteriormente, de uma forma mais sistematizada, mais próxima dos 
conceitos científicos. (CARVALHO et al., 1998, p. 12) 
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Além disso, Lima (2016) traz em sua pesquisa o argumento de que, a partir 

dos 5/6 anos, as crianças ampliam seu trajeto de deslocamento a pé e, nem 

sempre, sob os cuidados de um adulto, o que as torna vulneráveis a acidentes. 

Para a autora, já nessa idade devem ser fornecidas as primeiras informações sobre 

segurança no trânsito. Na medida em que a idade vai avançando, as crianças vão 

percorrendo lugares mais distantes e com trânsito mais complexo, de forma que 

os conhecimentos das crianças sobre tal contexto também devem ser ampliados 

e envolver situações mais complexas. 

Em suma, os argumentos apresentados no presente capítulo apontam para 

um cenário favorável a uma convergência entre a Educação para o Trânsito e o 

ensino de noções de Física no Ensino Fundamental, de maneira que se favoreça 

a ocorrência de aprendizagem significativa mediante a formação de subsunçores 

sobre os temas em questão, visando uma promissora ancoragem dos 

conhecimentos a serem adquiridos posteriormente.  
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CAPÍTULO IV: DA TEORIA QUE FUNDAMENTA ESTA 
PESQUISA 

 

 

4.1 A teoria da Aprendizagem Significativa 

 

O termo “aprendizagem significativa” vem sendo constantemente 

utilizado nos diversos contextos educacionais por professores e outros sujeitos 

ao debaterem sobre educação, especificamente quando se trata de ensino e 

aprendizagem.  Para Lemos (2011), 

parte dos atuais problemas educacionais decorre do fato de o conceito 
de aprendizagem significativa ainda ser polissêmico entre os sujeitos 
que integram o contexto educativo, sejam os profissionais 
(particularmente professores, formadores de professores e 
investigadores da área de ensino), sejam os seus ‘usuários’ (alunos, pais 
de alunos e a sociedade em geral). (LEMOS, 2011, p. 26) 

 

Alcançar um nível de ensino cujo resultado seja uma aprendizagem que 

faça sentido para o aluno tem sido o motivo de variados estudos realizados por 

teóricos renomados, bem como o anseio de educadores em geral. No entanto, 

percebe-se que pouco se relacionam com a proposta da teoria que ora 

apresentaremos.  

Na década de 60, período em que as teorias behavioristas eram 

predominantes, David Paul Ausubel, médico psiquiatra norte-americano, 

apresenta sua teoria da aprendizagem significativa, cuja proposta principal é 

explicar como se dá a aprendizagem em nível cognitivo. Na época, as teorias de 

aprendizagem por descoberta estavam no seu auge, no entanto, educadores 

encontravam-se ainda insatisfeitos com o que estas pregavam. Diante disso, 

Ausubel surge com a obra The psichology of meaningful verbal learning (Psicologia 

da Aprendizagem Verbal Significativa), defendendo que a aprendizagem 

significativa se dá por recepção e não por descoberta (TEODORO, 2002 apud 

AUSUBEL, 2003, p. xi).  

Nesta obra, Ausubel defende que a aprendizagem significativa é aquela 

que resulta da interação entre o conhecimento prévio, estabelecido na estrutura 
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cognitiva do sujeito com o que se está sendo ensinado, ou seja, o novo 

conhecimento. Para que isso ocorra, três condições são necessárias: a 

predisposição do aluno para aprender, o uso de um material que seja 

potencialmente significativo e a existência de conhecimentos especificamente 

relevantes que sirvam de  base para os novos conhecimentos a serem ensinados. 

Segundo Moreira (1999), existem três tipos de aprendizagem: a cognitiva, 

a afetiva e a psicomotora. A teoria de Ausubel se preocupou prioritariamente 

com a aprendizagem cognitiva, aqui compreendida como “aquela que resulta no 

armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende, e esse 

complexo organizado é conhecido como estrutura cognitiva” (MOREIRA, 1999, 

p.151-152). No entanto, isso não quer dizer que a teoria não reconheça a existência 

e importância dos demais tipos no processo de aprendizagem.   

 

4.2 A estrutura cognitiva e os processos que realiza 

 

Para Ausubel, é através dos processos cognitivos que o indivíduo adquire, 

organiza e utiliza os conhecimentos durante suas experiências vivenciais. Ou 

seja, ele considera que as informações são armazenadas no cérebro humano de 

maneira organizada. Esta organização tem a ver também com hierarquia: os 

conceitos específicos estão ligados a conceitos mais gerais e, portanto, mais 

inclusivos. O resultado desses processos, ou seja, o conteúdo total de suas ideias 

bem como sua organização, formam a estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999, p. 

152-153). Em que pese as experiências são pessoais, cabe ressaltar que a estrutura 

cognitiva é única em cada indivíduo, e os significados aprendidos, portanto, 

também serão únicos. Para Ausubel,  

na aprendizagem significativa, a estrutura cognitiva é sempre uma 
variável relevante e crucial, mesmo que não seja influenciada nem 
manipulada de forma deliberada, de modo a verificar-se o efeito que 
surte na nova aprendizagem. (AUSUBEL, 2003, p. 10) 
 

Ausubel considera que todas as experiências passadas influenciam 

positiva ou negativamente as novas aprendizagens. E, obviamente, estas também 

sofrem interferência da estrutura cognitiva existente. Neste caso, a estrutura 
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cognitiva também sofre modificações ao mesmo tempo em que suas 

propriedades substantivas e organizacionais afetam esses novos significados, 

sejam em sua recuperação imediata, seja a longo prazo (AUSUBEL, 2003, p.10). 

O autor também nos traz a ideia de que não somente a existência de uma 

estrutura cognitiva, mas também o seu estado influencia diretamente nos 

significados que emergem de tais interações. Uma estrutura estável, organizada 

e clara, com mais capacidade de disponibilidade e dissociabilidade dos 

conhecimentos já existentes gerará significados mais exatos e inequívocos. Do 

contrário, quando a estrutura se encontra desorganizada e instável, há maior 

possibilidade de que não aconteça uma aprendizagem significativa ou seja, que 

haja apenas uma retenção literal das informações.  Para Ausubel, as variáveis 

mais importantes contidas na estrutura cognitiva são: 

(1) a disponibilidade de ideias ancoradas e especificamente relevantes 
na estrutura cognitiva do aprendiz, a um nível óptimo de inclusão, 
generalidade e abstracção; (2) o ponto até onde se podem discriminar 
estas ideias dos conceitos e princípios quer semelhantes, quer 
diferentes (mas potencialmente confusos), no material de instrução; e 
(3) a estabilidade e clareza das ideias ancoradas. (AUSUBEL, 2003, p. 
11) 

 

O estado em que a estrutura cognitiva se encontra é determinado pelos 

conhecimentos nela existentes, tendo em vista que “apresenta, por definição, o 

impacto residual de todas as aprendizagens e retenções anteriores” (AUSUBEL, 

2003, p.149). Moreira (2011, p. 26) apresenta os conhecimentos prévios e sua 

organização hierárquica como a variável isolada mais importante na aquisição 

de novos conhecimentos.   

 

4.3 A importância daquilo que o sujeito já sabe 

 

Compreende-se conhecimentos prévios como todo e qualquer 

conhecimento especialmente significativo para a aquisição de outras 

aprendizagens (MOREIRA, 2011, p.28).  A organização, clareza e estabilidade 

com que estes encontram-se dispostos na estrutura cognitiva também 

influenciam nesse processo de aprendizagem. Quanto mais estabilizadas, 

organizadas e claras as ideias se encontram, maior a possibilidade de novos 
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elementos serem incorporados nessa estrutura. Isso acontece por que os novos 

conhecimentos, ao serem introduzidos, encontrarão subsunçores, ou seja, 

elementos preexistentes que os estabilizarão na estrutura cognitiva, favorecendo, 

desta forma, a ocorrência de aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011, p.26-

27). 

A ideia-chave, neste caso, é a interação entre o conhecimento que já existia 

na estrutura cognitiva do sujeito, no caso, um subsunçor4, e os novos 

conhecimentos. Vale ressaltar que esse subsunçor pode se apresentar como um 

conceito, uma ideia, representação, fato, princípio, imagem ou mesmo 

proposição que sirva de “ancoradouro” para aquele conhecimento que está 

chegando. Ou seja, o novo conhecimento passa por um processo de ancoragem 

nos conhecimentos específicos já existentes na estrutura cognitiva (MOREIRA, 

2011). 

De acordo com Bechara (2011), a palavra “ancoragem” possui os seguintes 

significados: 

Ancoragem (an.co.ra.gem) sf.1.Ação ou efeito de ancorar.2 Imposto que 
alguns navios devem pagar para ancorar em alguns portos. 3 Cir. 
Manobra para fixar uma formação em outra, sem deslocar a primeira.  
(BECHARA, 2011,p.265). [grifo nosso] 
 

O terceiro significado contido no verbete particularmente nos interessa, 

tendo em vista que a palavra “ancoragem” utilizada por Moreira corresponde a 

uma metáfora que nos ajuda a compreender o papel do subsunçor no processo 

que envolve a aprendizagem significativa. Ao contrário do significado que 

Bechara nos apresenta, no caso da aprendizagem, esta só é considerada 

significativa para Ausubel exatamente na medida em que ocorre “o 

deslocamento” do conhecimento pré-existente  na estrutura cognitiva do sujeito: 

[sobre as experiências anteriores] consideram-se uma influência na 
aprendizagem actual apenas na medida em que modificam os atributos 
significativos da estrutura cognitiva relevante. (AUSUBEL, 2003. p. 64). 

 

Neste momento, cabe esclarecer como se formam os subsunçores na 

estrutura cognitiva. Para Moreira, os primeiros subsunçores são construídos 

 
4 O vocábulo “subsunçor” não existe na língua portuguesa. Neste caso, o uso desse termo em 

nossa língua corresponde a uma tentativa de adaptar a palavra inglesa “subsumer”, que significa inseridor, 
facilitador ou subordinador. 
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através das experiências entre o sujeito e os objetos, eventos e conceitos, nas quais 

ocorrem processos diversos, a exemplo de inferência, abstração, discriminação, 

representação e descoberta (MOREIRA, 2011, p. 28).  

A aprendizagem mecânica, segundo Moreira (1999, p. 154) pode vir a fazer 

parte desse processo de formação do conhecimento ancorador. Este tipo de 

aprendizagem é o mais recorrente nos ambientes escolares: memorístico, 

demanda pouco tempo para retenção, porém a probabilidade de esquecimento é 

maior.  Para Braathen (2012), 

A Aprendizagem Mecânica ocorre com a incorporação de um 
conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa 
aprender sem entender do que se trata ou compreender o significado 
do porquê. Essa aprendizagem também acontece de maneira literal, o 
aluno aprende exatamente como foi falado ou escrito, sem margem 
para uma interpretação própria. A aprendizagem acontece como 
produto da ausência de conhecimento prévio relacionado e relevante 
ao novo conhecimento a ser aprendido. (BRAATHEN, 2012, p.65). 

 

A estrutura cognitiva humana não consegue obter um desempenho eficaz 

diante da aquisição de novos conhecimentos de maneira arbitrária, ou seja, que 

não considera a existência de conhecimentos especificamente relevantes na 

estrutura cognitiva do sujeito, e literal, quando o sujeito deve lembrar-se da 

matéria exatamente como lhe foi passada, sem poder lançar mão de sinônimos. 

Esse tipo de aprendizagem tem como produto apenas a memorização de aspectos 

simples da matéria, por curtos períodos de tempo, e estão mais susceptíveis de 

sofrer interferências de elementos apreendidos/descobertos anteriormente ou de 

maneira simultânea (interferência proativa ou retroativa) (AUSUBEL, 2003, p. 4). 

No entanto, para a Teoria da Aprendizagem Significativa, a aprendizagem 

mecânica encontra-se situada ao longo de um continuum do qual a aprendizagem 

significativa também faz parte. Para Moreira, não há uma relação dicotômica 

entre as duas, onde a aprendizagem ou é uma, ou a outra. Há a possibilidade da 

aprendizagem ser parcialmente mecânica ou parcialmente significativa, levando-

se em consideração que a aprendizagem ocorre na chamada “zona cinza”, que se 

localiza entre a mecânica e a significativa, tal como mostra a figura 01. 
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Figura 1:  Representação da Zona Cinza no continuum que envolve a aprendizagem 

mecânica e a aprendizagem significativa. Fonte: MOREIRA (2011) 

 
 

Ao atuar na Zona Cinza, o professor possibilita que o aluno saia de um 

estado de aprendizagem em que o armazenamento é literal, a compreensão é 

limitada ou até mesmo inexistente, e a aplicação do conhecimento se dá de 

maneira restrita a situações já conhecidas, para um estado em que o sujeito 

incorporou substantivamente o conhecimento, de maneira não-arbitrária e com 

compreensão, sendo capaz de aplicar o que aprendeu em situações novas. 

No entanto, cabe aqui explicar, que essa transição entre a aprendizagem 

mecânica e a aprendizagem significativa não se dá de maneira natural, ou seja, a 

aprendizagem significativa não será consequência da mecânica, sem que haja a 

existência dos devidos subsunçores na estrutura cognitiva, predisposição do 

aluno para aprender e o uso de materiais potencialmente significativos que 

possibilitem essa transição.  

Partindo da premissa de que se ambas, aprendizagem mecânica e 

aprendizagem significativa, fazem parte do mesmo contínuo, ou seja, do mesmo 

processo, Moreira nos alerta que não se deve pensar a primeira como algo ruim, 

e que não deve acontecer de maneira alguma na escola, até porque é a 

aprendizagem que mais ocorre no ambiente escolar. Há de se compreender que, 

em alguns casos, a exemplo dos treinamentos e necessidade de apreensão rápida 

de informações, esta aprendizagem poderá ser útil. No entanto, é importante que 

se caminhe, sempre, em direção à aprendizagem significativa. Para Ausubel, a 

estrutura cognitiva do aprendiz pode ser influenciada, e a busca por essa 

modificação, visando maximizar o potencial de aprendizagem e retenção do 

aluno representa a essência do ato de educar. (AUSUBEL, 2003, p. 10). 
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4.4 Tipos e formas de aprendizagem significativa 

 

Existem, segundo Ausubel, três tipos (representacional, conceitual e 

proposicional) e três formas (por subordinação, por superordenação e de modo 

combinatório) de aprendizagem significativa.  

Para o autor, a aprendizagem representacional corresponde ao tipo mais 

fundamental, e do qual todos os demais tipos dependem, pois esta refere-se à 

aprendizagem dos “significados de símbolos individuais (típica, mas não 

necessariamente palavras) ou o que estas representam” (AUSUBEL, 2003, p.84).  

Podemos exemplificar utilizando a palavra “carro”: quando a criança a relaciona 

o objeto/referente unicamente ao carro que possui em casa, não conseguindo 

relacionar esta palavra aos demais carros existentes, considera-se que foi 

construído um referente específico e limitado apenas àquele carro que existe na 

casa do infante. Moreira (2011) define este tipo de aprendizagem como 

[...] a que ocorre quando símbolos arbitrários passam a representar, em 
significado, determinados objetos ou eventos em uma relação unívoca, 
quer dizer, o símbolo significa apenas o referente que representa. 
(MOREIRA, 2011, p.38) 
 

Na medida em que a criança percebe as regularidades entre aquele carro 

que possui em casa e os demais que encontra na rua ou em outros ambientes, 

fazendo transferência daquele referente específico para toda uma classe, cujas 

regularidades também o diferencia das demais classes, terá compreendido o 

conceito de “carro”. Desta forma, a aprendizagem conceitual terá ocorrido.  Para 

Moreira, a aprendizagem conceitual é uma aprendizagem representacional de 

alto nível, tendo em vista que o sujeito, além de não mais depender de um 

referente concreto e único, representa-o por um determinado símbolo, 

geralmente linguístico, ou seja, uma palavra (MOREIRA, 2011, p.39-40).  

Dominadas as representações e os conceitos, ocorre a aprendizagem 

proposicional. No entanto, esta não corresponde à simples soma dos significados 

das demais, mas além. Para que a aprendizagem seja considerada proposicional, 

o indivíduo precisa dominar os conceitos e, a partir destes, formar uma nova 

ideia, composta de significados diversos que superem os individuais.  
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Exemplificando: além de conhecer a palavra “carro” e fazer generalizações a toda 

uma classe, o indivíduo precisa compreender e formar novas ideias acerca do 

conceito de carro, transferi-lo para outros contextos, estabelecer novas 

significações, relacionar a novas situações. Saber que um carro é um meio de 

transporte, que é preciso estar habilitado para operá-lo, que ele funciona através 

de uma fonte de energia e que, se operado irresponsavelmente pode provocar 

acidentes são exemplos de que o indivíduo superou a aprendizagem 

representacional, domina a conceitual e já consegue elaborar proposições acerca 

do tema/palavra/signo.  

Por conseguinte, a aprendizagem proposicional pressupõe ultrapassar a 

mera representação dos objetos, eventos etc., bem como o saber conceituá-los. 

Como explica Moreira (2008), 

 

Proposições são construídas a partir de conceitos, mas seus significados 
vão além dos significados dos conceitos. As teorias contêm 
proposições. O conhecimento humano depende crucialmente de 
conceitos e proposições.  (MOREIRA, 2008, p. 28) 

 

Ausubel (2003, p. 85) diferencia as aprendizagens conceitual e 

proposicional de maneira que, na aprendizagem conceitual, o novo conceito se 

relaciona com as ideias relevantes presentes na estrutura cognitiva do indivíduo 

de maneira que origina um novo significado, porém é unitário, isolado. Já no caso 

na aprendizagem proposicional, o significado originado é compósito, ou seja, 

composto de diversos conceitos que, juntos, dão origem a uma combinação cujo 

resultado ultrapassa os significados individuais.  

A figura 02 situa os tipos de aprendizagem significativa no contínuo que 

ilustra a relação entre a aprendizagem mecânica e a significativa. Ausubel 

considera que a aprendizagem representacional se aproxima mais da 

aprendizagem por memorização, ou seja, a chamada aprendizagem mecânica, 

enquanto as aprendizagens conceitual e proposicional encontram-se juntas, 

constituindo a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003, p. 85). 
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Figura 2: Aproximação dos tipos de aprendizagem no continuum representativo das 
aprendizagens mecânica e significativa. Fonte: Elaborado pela autora com base em 

Moreira (2011) 

 
Utilizando o mesmo exemplo referente ao significado de “carro”, 

suponhamos que o estudante já dispõe em sua estrutura cognitiva os elementos 

representacionais, conceituais e proposicionais relativos a este significante. 

Diante disso, apresentamos ao aluno, como tarefa de aprendizagem, informações 

mais específicas relacionadas ao conceito de carro, tais como funcionamento do 

motor, itens de segurança, velocidade, pneus etc.  Na medida em que o 

significado de “carro” se encontrar estabilizado de maneira organizada na 

estrutura cognitiva do sujeito, e que as novas informações lhe forem 

disponibilizadas de maneira que estas se “ancorem” nas primeiras, ocorre uma 

aprendizagem significativa de forma subordinada, desde que haja uma 

predisposição do aluno para que isso aconteça. Em suma, o conceito de “carro”, 

antes mais geral e abrangente, agora encontra-se mais elaborado e específico, 

qualificado a abranger outros novos conhecimentos.  

Decerto que a aprendizagem significativa subordinada consiste na forma 

de ocorrência mais comum, uma vez que, geralmente, nos ambientes escolares os 

conhecimentos são dispostos partindo dos aspectos mais gerais para os 

específicos. Nela, o subsunçor, ou seja, o conhecimento preexistente, serve de 

ancoradouro para as novas informações, de maneira que, tanto estas quanto o 

conhecimento prévio sofrem modificações, ou seja, adquirem novos significados. 

Zona Cinza Aprendizagem 

Mecânica 

Aprendizagem 

Significativa 
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Modificados, os conhecimentos resultantes se tornam mais capazes de subsumir 

novas informações, como corrobora Ausubel:  

Uma vez que a própria estrutura cognitiva tem tendência a ser 
organizada, em termos hierárquicos, no que toca ao nível de abstracção 
(sic), generalidade e inclusão de ideias, a emergência de novos 
significados proposicionais reflecte (sic), de um modo geral, uma 
relação subordinada do novo material a ideias mais subordinantes 
existentes na estrutura cognitiva. Isto, por sua vez, resulta na posterior 
organização hierárquica da estrutura cognitiva quando as próprias 
ideias subsumidas se tornam subsunçoras. (AUSUBEL, 2003, p. 94) 
 

Uma outra forma de aprendizagem significativa, segundo Ausubel, é a 

superordenada, que acontece quando o aluno, ou aquele que aprende, constata 

que, entre os conhecimentos subsunçores contidos em sua estrutura cognitiva e 

os novos conhecimentos há relações horizontais e cruzadas, de maneira que não 

se confere apenas relações de subordinação entre ambos os conhecimentos 

(preexistentes e novos).  Nessa nova organização, uma nova hierarquia é 

instituída de tal modo que a organização subordinante-subordinado não se 

define apenas pela classificação conhecimento preexistente – novo conhecimento, 

mas de acordo com a capacidade de subsunção que o conteúdo apresenta em 

relação aos demais. Se o aprendiz já conhece o que é carro, pedestre, vias, sinais 

de trânsito, motociclistas etc., e adquire posteriormente a ideia de trânsito, 

estabelecendo entre estes conhecimentos relações horizontais e cruzadas, ocorre 

uma aprendizagem superordenada, uma vez que a ideia de trânsito chegou à 

estrutura cognitiva de maneira subsequente e, no entanto, foi reorganizado de 

maneira que passou a subsumir os demais já preexistentes.  

Já a terceira forma de aprendizagem, a combinatória, refere-se à situação 

em que o significado apreendido não se relaciona de maneira subordinada nem 

subordinante com as ideias ancoradas na estrutura cognitiva: há uma relação de 

combinação, como o próprio nome explicita, não com um subsunçor específico 

preexistente, mas com uma gama de conhecimentos relacionados a um campo de 

conhecimentos. Em outros termos, especificamente, nas palavras de Moreira 

(2011) 

Aprendizagem combinatória é, então, uma forma de aprendizagem 
significativa em que a atribuição de significados a um novo 
conhecimento implica interação com vários outros conhecimentos já 
existentes na estrutura cognitiva, mas não é nem mais inclusiva nem 



58 
 

 

mais específica do que os conhecimentos originais. (MOREIRA, 2011, 
p.37-38). 
 

Por exemplo, para que o aluno entenda as relações entre segurança-

trânsito-mortalidade é necessário conhecer mais do que os conceitos dessas três 

palavras. É preciso que o sujeito já tenha domínio de uma gama de outros 

conhecimentos na área de trânsito, que contemple, relacione e ultrapasse os 

novos significados, estes individuais e isolados, de maneira que nenhum seja 

nem mais inclusivo nem mais específico que os conhecimentos originais, porém, 

se complementem para que se promova uma nova aprendizagem (MOREIRA, 

2011). 

Para Moreira, a aprendizagem combinatória aparenta ser um uma nuance 

especial da aprendizagem subordinada, considerando que, neste caso, a ideia em 

que o novo conhecimento será ancorado não corresponde a um subsunçor 

específico, mas um conjunto destes, tal como o autor explica: 

 

A interação que caracteriza a aprendizagem significativa continua 
sendo entre novo conhecimento e conhecimento prévio. Este continua 
sendo a variável mais importante, porém a interação não é com algum 
subsunçor em especificamente relevante, como na aprendizagem 
subordinada, mas sim com o conjunto de subsunçores e suas inter-
relações em uma determinada área. Nesse sentido é também uma 
subordinação (MOREIRA, 2008, P.34). 

 

4.5 Diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 

 

Tal como já citado, a nossa estrutura cognitiva é dinâmica, organizada e 

formada por subsunçores diversos, que se modificam constantemente através 

das novas informações a ela agregadas.  Estas novas informações, ao serem 

introduzidas, realizam operações preliminares ao interagir com os subsunçores 

preexistentes na estrutura cognitiva, no intuito de se orientar, relacionar e 

catalogar os conhecimentos, visando, primordialmente, fazer prevalecer o 

princípio da organização cognitiva (AUSUBEL, 2003, p.60). Em todo este 

processo, o conhecimento subsunçor vai se modificando, adquirindo novos 

significados, ficando mais inclusivo e aumentando sua capacidade de subsumir 

novas ideias. 
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Este processo cognitivo, denominado diferenciação progressiva, consiste no 

aprimoramento do conceito (ou proposição, ideia etc.) subsunçor, devido a sua 

constante utilização na aquisição de novos conhecimentos. Para Moreira (1999, 

p. 160) este processo está mais ligado à aprendizagem subordinada, uma vez que, 

conforme o sujeito aprende e agrega novas informações ao conhecimento já 

estabilizado, ele vai progressivamente diferenciando os subsunçores 

preexistentes em sua estrutura cognitiva.  

Trazemos como exemplo a ideia de trânsito que, incialmente, as crianças 

fazem. Tal ideia pode considerar que esse conceito abarca apenas o elemento 

“automóveis circulando nas vias”, excluindo-se, portanto, os demais 

componentes, a saber, as vias, veículos, usuários, dispositivos de controle, meio 

ambiente etc. Na medida que, em constante uso do seu primeiro conceito de 

trânsito e, obviamente, com a agregação de novos elementos, a ideia inicial vai 

ficando mais aprimorada, de maneira que o conceito, progressivamente, abarque 

também os demais elementos. 

No entanto, esse processo de diferenciação, em caso de prosseguir 

indiscriminadamente, poderá gerar compartimentalização do conhecimento, ou 

mesmo, possibilitar o surgimento de significados conflituosos com os 

subsunçores, de tal sorte que o indivíduo não consiga mais estabelecer relações 

entre aqueles e o que foi apreendido. Por conseguinte, se faz necessário que, de 

maneira síncrona e para que se evite tal ocorrências, aconteça um processo de 

reconciliação integradora, tencionando, como o próprio nome revela, a integração 

entre os conceitos, proposições e ideias construídas durante o processo de 

diferenciação e o que já existia na estrutura cognitiva. Ou seja, ao mesmo tempo 

em que o conceito de trânsito vai sendo diferenciado através da chegada de novos 

conhecimentos, é preciso que a ideia destes outros elementos que também fazem 

parte do trânsito seja integrada ao que já existia na estrutura cognitiva. 

Ambos os processos, assim concebe Moreira (2008, p. 35), ocorrem 

simultaneamente durante a aprendizagem. Não há um sem o outro. Tendo em 

vista que a diferenciação progressiva se encontra relacionada mais intimamente 

à aprendizagem subordinada e a reconciliação integrativa à superordenada e à 
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combinatória, considera-se que a primeira ocorre mais comumente. No entanto, 

cabe aqui salientar que ambas têm de ser consideradas no ato do planejamento 

das aulas. Tal como Moreira (2013, p. 13) preconiza, a diferenciação progressiva 

e a reconciliação integradora devem ser utilizadas como princípio programático 

organizador das matérias de aprendizagem, de tal maneira que 

[...]começa-se com o mais geral, mais inclusivo, mas, logo em seguida 
apresenta-se algo mais específico, relacionando-o com o geral, 
chamando atenção para diferenças e semelhanças, mostrando como o 
novo se relaciona com o inicial geral e com outros tópicos abordados. É 
um descer e subir nas hierarquias conceituais da matéria de ensino. 
(MOREIRA, 2013, p. 13). 

 

4.6 “É como andar de bicicleta: a gente nunca esquece!”  

 

Para Ausubel não é bem assim. Na aprendizagem significativa, há 

esquecimento sim. Porém, um esquecimento especial, inclusivo, e que pode levar 

à reaprendizagem de maneira mais fácil e satisfatória. O esquecimento é uma fase 

temporal posterior da aprendizagem, onde a memória reduz o que reteve ao 

menor denominador comum, menos específico e mais inclusivo.  

Chamado por Ausubel de assimilação obliteradora, este processo consiste na 

perda gradual de dissociabilidade entre os conhecimentos preexistentes 

(subsunçores) e os novos (MOREIRA, 2011, p. 39).   O esquema a seguir, 

elaborado por Moreira (2011, p. 40), ilustra como acontece a assimilação 

obliteradora. Neste, considera-se a como um novo conhecimento e A como um 

subsunçor (conhecimento preexistente na estrutura cognitiva e especificamente 

relevante à aprendizagem de a): 

a interage com A gerando um produto interacional a’A’ que é 
dissociável em a’+A’ durante a fase de retenção, mas que 
progressivamente perde dissociabilidade até que se reduza 
simplesmente a A’, o subsunçor modificado em decorrência da 
interação inicial. Houve, então, o esquecimento de a’, mas que, na 
verdade, está obliterado em A’. (MOREIRA, 2011, p.40) 

 

 

A perda residual de dissociabilidade não indica um esquecimento que leve 

o que foi aprendido a ser perdido, eliminado totalmente da estrutura cognitiva, 

mas antes, indica que aquele conhecimento, supostamente esquecido, permanece 
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dentro do subsunçor, agora fazendo parte dele. É aí que reside, segundo Moreira, 

a vantagem da aprendizagem significativa sobre a mecânica: enquanto nesta o 

sujeito retém as informações por pouco tempo, o que causa uma sensação ruim e 

de perda de tempo pois a aprendizagem foi superficial, tornando-o capaz de lidar 

apenas com situações previsíveis, a aprendizagem significativa, em 

contraposição, oferece uma maior retenção e possibilidade de reaprendizagem 

em menor tempo, oferecendo uma sensação de satisfação por ter alcançado uma 

maior compreensão do conteúdo, aumentando sua capacidade de transferência 

do conhecimento a situações inusitadas e novas. 
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CAPÍTULO V: VIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 
 

O ato de pesquisar consiste em, sistematicamente, ir em busca de respostas 

aos questionamentos, bem como na resolução de um problema, através de 

atividades orientadas, visando formar um determinado conhecimento.  Para que 

seja considerada uma pesquisa de caráter científico, deve ser realizada de 

maneira organizada, através de métodos e técnicas específicas, e cujos resultados 

sejam comunicados à sociedade (RUDIO, 1989). Tal ato, como considera Ludke e 

André (2012), apresenta-se a quem pesquisa como 

[...]uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma 

pessoa, ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de 
aspectos da realidade que deverão servir para a composição de 
soluções propostas aos seus problemas. (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p.2). 

 

Destarte, este capítulo expõe as vias metodológicas percorridas pela 

presente pesquisa, delineadas na figura 3, cujo foco busca compreender como o 

conceito físico de “velocidade” pode contribuir para a aprendizagem de 

elementos relacionados à educação para o trânsito numa turma de 5º ano do 

ensino fundamental.  

 

Figura 3: Percurso metodológico da pesquisa. 

Fonte: Autora 
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O formato sinuoso do caminho percorrido, ilustrado na Figura 3, não foi 

escolhido aletoriamente. Durante todo o trajeto, nos deparamos com muitas 

paradas (estratégicas ou não), aclives, declives, acidentes, curvas e retas que 

fizeram com que a pesquisa tomasse o rumo que tomou e chegasse aos resultados 

ora apresentados.  

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), quando os dados recolhidos para fins de 

análise são pormenorizados e com descrições relativas às pessoas, locais e 

conversas, são considerados como qualitativos. De acordo com esses autores, 

cinco características essenciais tipificam a pesquisa qualitativa, a saber:  

1- Considerar o ambiente natural do sujeito ou fenômeno investigado como 

fonte de dados, tendo o investigador como seu principal instrumento: os 

investigadores se inserem no contexto a ser analisado, frequentando os 

locais com vistas a compreender o fenômeno no momento e local em que 

acontece. E, mesmo fazendo uso e equipamentos diversos que auxiliam 

nesta coleta, a interpretação e análise do pesquisador prevalecem.   

2- Ser descritiva: palavras e imagens são o formato característico dos dados 

que o pesquisador qualitativo recolhe. Através de entrevistas, anotações 

em caderno de campo, fotografias, vídeos, áudios, documentos etc. os 

dados são coletados e descritos com riqueza de detalhes e analisados de 

maneira minuciosa, com o objetivo de que nenhum aspecto deixe de ser 

considerado na resolução do problema; 

3- Valorizar o processo mais que os resultados finais; 

4- Analisar os dados de maneira indutiva: as respostas vão ficando mais 

claras e específicas na medida em que os dados vão sendo analisados, ou 

seja, não se começa a análise prevendo o final, mas constroem-se tais 

respostas durante todo o processo de investigação; 



64 
 

 

5- Reconhecer a importância dos significados: os sentidos que os 

participantes atribuem aos lugares, objetos e fenônemos também possuem 

valor na pesquisa qualitativa.  

Para Bogdan e Biklen (1994) nem todas as pesquisas qualitativas se 

inserem nas características supracitadas de maneira igualitária: umas ocorrem 

em maior e outras em menor grau. Mas nem por isso a pesquisa deixará de ser 

qualitativa por não contemplar todas elas (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

Sob este ponto de vista, a presente pesquisa pode ser caracterizada como 

de abordagem qualitativa, uma vez que sua fonte direta de dados consiste, 

exatamente, nos sujeitos e toda a complexidade e significados de suas ações em 

seu ambiente natural. Tal como corrobora Moreira (2011), o interesse central 

desta pesquisa  

Está em uma interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos à suas 
ações em uma realidade socialmente construída, através de observação 

participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse. 
(MOREIRA, 2011, p. 76) 

 

Esta pesquisa constitui-se também numa intervenção, que segundo a 

definição de Chizzotti (2006, p. 77), visa orientar a ação numa situação real, 

tendo como elemento comum com outras pesquisas aplicadas, além de outros, 

o “uso de técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento consequente da 

ação que objetiva superar o problema enfrentado” (CHIZZOTTI, 2006, p.77).  

 

5.2 Com as duas mãos na direção: o contexto da intervenção 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Municipal Paulo VI,  localizado 

no município de Juazeiro-BA. Inaugurada em 1966, a instituição atualmente 

atende alunos desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino 

médio, em 3 turnos (matutino, vespertino e noturno). Sua estrutura física 

compreende 22 salas de aula, sala de direção (01), sala de coordenação (01), sala 

de professores (01), secretaria (01), refeitório (01), biblioteca (01), sala de vídeo 

(01), sala de orientação educacional especializado (01), auditório (01), quadra 

poliesportiva (01), sala multimídia (01), sala de digitação (01), entre outros 
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espaços comuns. 36 professores, 01 gestora, 01 vice-gestora e 02 coordenadoras 

pedagógicas, além de outros funcionários de apoio, tais como agentes de 

portaria, auxiliares de serviços gerais, merendeiras, cozinheiras etc. compõem a 

equipe da escola. Em resumo, constitui-se numa escola de grande porte, 

localizada em região central da cidade e com um número considerável de pessoas 

partilhando deste ambiente e suas atividades.  

A escolha desta escola, inclusive, se deu por motivo de sua localização 

geográfica central, e por seu porte. Como é um colégio com uma história longa 

na educação do município, os pais moradores de quase todos os bairros da cidade 

optam por matricularem seus filhos nela, de forma que as turmas são comumente 

formadas por alunos de várias localidades do município, o que poderiam trazer 

à pesquisa uma maior riqueza de experiências quanto ao trânsito.  

Iniciamos os primeiros contatos com a diretora da escola para saber se 

ainda havia turmas de 5º ano na mesma e se o projeto poderia ser aplicado em 

suas dependências. Recebidas as informações, procuramos a secretaria de 

educação para apresentação do projeto de pesquisa à referida Secretária do 

município de Juazeiro-BA para que o acesso à escola fosse autorizado. Com o 

projeto devidamente autorizado, encaminhamo-nos à escola para conhecer a 

professora e a turma. Fomos recebidos pela coordenadora pedagógica da escola, 

que já traçou oralmente um breve perfil da turma. Aspectos como presença de 

crianças com deficiência, dificuldades na leitura e escrita em boa parte da turma 

e indisciplina foram alguns dos temas abordados na conversa.  

A turma, composta por 32 alunos com idade entre 10 e 14 anos, consistia 

na única turma de 5º ano da escola. A instituição encerra, no ano de 2017, sua 

oferta de turmas para o ensino fundamental I, concentrando seu trabalho apenas 

no ensino fundamental II, ensino médio e EJA. Na turma, nove (09) dos 32 alunos 

eram repetentes, ou seja, estavam cursando a referida série pela 2ª ou 3ª vez, e 

outros quatro (04) apresentavam diagnósticos de deficiências e transtornos 

diversos, tais como dislexia, discalculia, deficiência mental, deficiência múltipla, 

transtorno hipercinético, déficit cognitivo, entre outros.  
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Em seguida, tivemos o primeiro contato com a professora, ocasião em que 

apresentamos a proposta de intervenção para análise e sugestões. A intenção de 

provocar este momento foi considerar que o conhecimento da docente sobre a 

turma seria fundamental para que a proposta fosse adequada ao nível cognitivo 

em que os alunos se encontravam. No entanto, a participação desta resumiu-se 

apenas ao acompanhamento da realização das atividades, sem participar. 

Obtido o aval da professora acerca das atividades, fomos apresentados à 

turma. Após explicar como se daria nossa atuação na sala durante a intervenção, 

realizamos a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, explicando 

detalhadamente cada item e sanando as dúvidas que iam surgindo. Solicitamos 

que os alunos levassem os termos para que seus pais tomassem conhecimento e 

assinassem, evidenciando que, em caso de dúvidas, tanto a pesquisadora quanto 

a professora estariam à disposição para fazer os devidos esclarecimentos, o que 

prontamente foi feito.  

 

 

5.3 Cruzamento à frente: os instrumentos de construção de dados. 

 

Considerando o tipo de pesquisa em que se insere o trabalho em tela, os 

instrumentos foram escolhidos de maneira a garantir maior amplitude na coleta 

dos dados, como corrobora Marconi e Lakatos (1999) quando dizem que a escolha 

dos instrumentos 

dependerá dos vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a 
natureza dos fenômenos, o objeto da pesquisa, os recursos financeiros, 
a equipe humana e outros elementos que possam surgir no campo da 
investigação (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 33). 

 

Desta forma, utilizamos um questionário inicial, a observação participante 

e as atividades realizadas durante a intervenção didática. O questionário consiste 

numa técnica de investigação que lança mão de questões escritas apresentadas 

ao público pesquisado, visando conhecer aquilo que este sabe sobre o tema 

(CHAER, DINIZ e RIBEIRO, 2011). Apesar de ser um instrumento amplamente 

utilizado em pesquisas de cunho qualitativo, o questionário apresenta um rol de 
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pontos fortes e fracos que não devem deixar de ser considerados quando 

escolhido para a coleta de dados. Ribeiro (2008, p.13) nos apresenta tais pontos 

no excerto apresentado no Quadro 4. 

 

Decerto que a apresentação de tais pontos nos serve como garantia de que 

todos eles foram considerados e avaliados, buscando-se minimizar seus efeitos 

(no caso dos pontos fracos) na ocasião da escolha e aplicação deste instrumento.  

O questionário inicial era formado por 6 (seis) questões abertas. Já o 

questionário final continha, além de outras 6 (seis) questões abertas, 2 (duas) 

questões de múltipla escolha (Apêndice A). Cabe aqui salientar que optamos por 

não repetir as questões do primeiro questionário no segundo. Este buscou, além 

de captar evidências da aprendizagem dos alunos acerca dos temas trabalhados, 

a opinião destes sobre as atividades realizadas. Quanto ao primeiro, tinha por 

objetivo mapear os conhecimentos prévios do aluno acerca de alguns aspectos do 

trânsito (conceito, regras, sinalização), velocidade e educação para o trânsito.  

De acordo com Chaer, Diniz e Ribeiro, (2011, p.263) o número de questões 

é um importante aspecto a ser observado durante o processo de construção de 

um questionário. Ele deve ser suficiente para que o pesquisador acesse o 

conhecimento que deseja, no entanto, este número não deve ser demasiado 

grande a ponto de desestimular àqueles que o irão responder (CHAER, DINIZ e 

RIBEIRO, 2011).  

Quadro 4: Pontos fortes e fracos do questionário. 

Fonte: Ribeiro (2008, p. 03) 
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Ludke e André (2012) consideram a observação participante como o 

principal instrumento de coleta de dados nas pesquisas de caráter qualitativo. 

Ela pressupõe uma interação mais profunda entre o pesquisador e os demais 

participantes. E é exatamente aí, nesta relação mais íntima, que reside o risco da 

mesma vir a influenciar ou ser influenciada pelas subjetividades existentes 

durante a pesquisa.  De acordo com as autoras (2012), para que a observação se 

configure num instrumento confiável precisa ser controlada e sistematizada, 

especificando-se minuciosamente quais aspectos serão observados e qual a 

melhor forma de realizar tal observação. Desta forma, optamos por observar três 

aspectos: a adesão e envolvimento do aluno nas atividades, suas respostas às 

propostas e questionamentos acerca do tema trabalhado.  

Ressalta-se que foram utilizadas também gravações de áudios durante as 

intervenções. No entanto, estas nos serviram apenas como instrumento para 

auxiliar a pesquisadora nos momentos de registro escrito da intervenção. A 

decisão pelo uso desse recurso veio em decorrência da observação prévia da 

turma e das conversas com a professora regente e a coordenadora pedagógica da 

escola, cujas falas demonstravam que a turma era muito agitada. Como previsto, 

não foi possível fazer os registros escritos durante a intervenção, pois os alunos 

a todo o momento solicitavam explicações e atenção para realizar as tarefas.  

 

5.4 Descrição da intervenção 

 

5.4.1 A elaboração das atividades 

 

Um dos pontos negativos da realização de uma pesquisa de intervenção 

em educação em uma turma a qual você não é a professora regente é o 

desconhecimento em relação aos alunos. Por mais que o docente e o coordenador 

tentem desenhar a turma, seu conhecimento em relação a estes sempre será 

momentâneo e pontual.  

Ausubel (2003) nos apresenta o conhecimento prévio do aluno como a 

variável isolada mais importante na ocorrência da aprendizagem significativa. 

Dessa forma, buscamos, através de um questionário inicial e um desenho tentar 
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captar o conhecimento do aluno o mais detalhadamente possível, para que as 

atividades posteriores pudessem promover uma aprendizagem significativa. 

Este questionário nos supriu do conhecimento que o aluno já tinha sobre o 

trânsito e veio a instrumentalizar a elaboração das atividades subsequentes.  

Outro fator limitante foi a questão do tempo que tínhamos disponível para 

a realização da coleta dos dados. A turma estava na iminência do encerramento 

das atividades bimestrais e não podíamos nos estender a ponto de exceder este 

período, segundo determinação da escola. Tornou-se necessário, então, antes 

mesmo da aplicação do Questionário Inicial, construir um esboço das atividades 

a serem aplicadas na intervenção, tomando por base informações fornecidas pela 

professora e pela coordenadora pedagógica. Após a coleta e análise do 

conhecimento prévio dos alunos, foram feitas algumas adaptações nas atividades 

e levadas novamente para a aprovação da docente.  

O quadro 5 apresenta as atividades, antes e após as adaptações, bem como 

o motivo de tais alterações: 

Quadro 5: Alterações realizadas nas atividades. 

MOMENTO ATIVIDADE 
ORIGINAL 

ADAPTAÇÃO MOTIVO DA 
ADAPTAÇÃO 

I Marcar em uma ficha 
quais elementos 
pertenciam ou não ao 
trânsito.  

Classificar 
gravuras com 
elementos 
pertencentes ou 
não ao trânsito. 

A turma tinha 
vários alunos com 
dificuldades de 
leitura e escrita.  

II Elaboração individual, 
por escrito, do conceito 
de trânsito. 

Elaboração 
coletiva do 
conceito de 
trânsito. 

Devido à 
dificuldade de 
leitura e escrita 
apresentada pela 
turma. 

III Os alunos escreverão 
em tarjetas algumas 
regras de trânsito e 
classificará, junto com 
os colegas as que se 
aplicam aos pedestres, 
motoristas ou 
motociclistas. 

As tarjetas com as 
regras foram 
impressas 
previamente e os 
alunos apenas 
fizeram a 
classificação. 

Por causa da 
dificuldade de 
leitura e escrita dos 
alunos.  

Fonte: Autora. 
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É importante salientar que optamos por fazer tais adaptações pelo fato do 

tempo de realização da intervenção. A dificuldade de leitura e escrita da maioria 

dos alunos era um problema real e que, em tão pouco tempo, não teríamos 

expectativa, e nem nos cabia saná-lo.  

Consideramos que esta avaliação da professora era importante, uma vez 

que a docente possuía profundo conhecimento da turma. Logo, as observações 

por ela feitas foram de suma importância para que as atividades estivessem em 

nível adequado aos alunos.  

Enfim, as atividades foram organizadas, os materiais (fichas, figuras, 

tarjetas, cartazes etc.) confeccionados, de modo que a intervenção ficou 

desenhada tal como apresentada no Quadro 6.   
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Quadro 6: Atividades da intervenção: temas, objetivos e procedimentos. 

CÓDIGOS TEMAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

QI Questionário inicial Identificar os conhecimentos prévios dos alunos. 
Responder a um questionário contendo seis 
perguntas; 
Elaborar um desenho sobre o trânsito. 

AT1 Conceito de trânsito 

Construir com as crianças uma aproximação do conceito de 
trânsito sob a ótica da Lei nº 9503/97. Identificar os papéis 
que os sujeitos exercem no trânsito (pedestre, motorista, 
motociclista, ciclista, passageiro, carroceiro etc.). 

Classificar elementos que pertencem ou não 
ao trânsito; 
Elaboração de conceito sobre o trânsito. 

AT2 Noção de velocidade Desenvolver a noção do conceito de velocidade. 
Calcular a velocidade de carrinhos de 
brinquedo em pista construída na sala de 
aula. 

AT3 Regras de trânsito 

Refletir sobre a responsabilidade de cada um na observação 
das regras de trânsito; 
Desenvolver o senso de autorresponsabilização, ética e 
cidadania contribuindo com o bom andamento do trânsito 
independente de qual papel exercemos nele. 

Classificar as regras de trânsito que se 
aplicam ao pedestre, motorista e motociclista.  

AT4 
Cidadania e ética no 
trânsito 

Reconhecer as atitudes que tornam o trânsito mais perigoso; 
Estabelecer relação entre estas e a alta velocidade; 
Reconhecer que a adoção de atitudes respeitosas às normas 
de trânsito e às pessoas é a melhor maneira de se construir 
um trânsito cidadão. 

Analisar imagem do trânsito na Cidade 
Piração contendo diversas infrações e 
comportamentos inadequados ao trânsito e 
identificá-las. 

QF Questionário Final 
Identificar os conhecimentos adquiridos após a aplicação 
das atividades. 

Responder a um questionário contendo 8 
questões; 
Elaborar um desenho sobre o trânsito. 

Fonte: Autora
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5.4.2 O nível de inclusividade das atividades 

 

Segundo a TAS, um dos fatores que mais influenciam a ocorrência de 

aprendizagem significativa é aquilo que o aprendiz já sabe (AUSUBEL, 2003).  Para 

Moreira (2011, p.41), os novos conhecimentos, apresentados pelos materiais 

potencialmente significativos, e a predisposição do aluno para aprender constituem as 

condições essenciais no processo de aprendizagem. Estas condições, para que sejam 

despertadas, dependem daquilo que o estudante já sabe pois, quanto mais se sabe, 

mais há possibilidade de que os novos conhecimentos se diferenciem e se integrem à 

estrutura cognitiva, modificando-a e, consequentemente, provocando no aprendiz a 

sensação de satisfação por estar aprendendo.  

Esses processos de diferenciação e reconciliação devem ser considerados pelos 

educadores sempre que uma atividade for planejada e aplicada aos discentes. Destarte, 

na elaboração das atividades de intervenção do presente trabalho, buscamos tomá-los 

como “princípios programáticos da matéria de ensino” (MOREIRA, 2011, p. 43), de 

maneira que os temas das aulas fossem organizados partindo-se das ideias mais gerais 

e inclusivas para as mais específicas. A Figura 4 ilustra como se configurou a 

organização dos temas por nível de inclusividade. 

 

Figura 4: Organização dos temas das aulas por nível de inclusividade. 

 

Fonte: Autora 

 

Conceito de 
trânsito

Noção de 
velocidade no 
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Regras de 
trânsito

Ética no 
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Tal lógica foi estabelecida seguindo a compreensão de Moreira (2011), que 

concebe como mais eficientes as práticas de ensino cujo conteúdo curricular se 

organiza partindo-se das ideias estruturantes para, progressivamente, afunilar-se em 

direção aos conteúdos mais específicos e exemplos. Em suas palavras, 

Ao longo de todo o curso de uma disciplina, por exemplo, os conteúdos gerais 
e específicos devem ser trabalhados em uma perspectiva de diferenciação e 
integração, de descer e subir, várias vezes, nas hierarquias conceituais. 
Também não é uma abordagem indutiva. São as duas coisas, diferenciação 
progressiva e reconciliação integradora, acontecendo, intencionalmente, ao 
mesmo tempo[...] (MOREIRA, 2011, p. 43) 

 

Em conformidade com tal afirmação, compreendemos que o conceito de 

trânsito, primeiro tema a ser trabalhado na proposta de intervenção (AT1), encontrava-

se na posição de conteúdo mais inclusivo, em virtude do mesmo abarcar todos os 

temas seguintes, em toda sua complexidade, porém em nível mais geral. Desta forma, 

os demais seriam incluídos, diferenciados e integrados a ele, gradualmente através das 

atividades seguintes. Logo depois, ainda seguindo a concepção de nível de 

inclusividade, trouxemos a noção de velocidade, cujo enfoque envolveu duas 

vertentes: a velocidade no trânsito e a iniciação à formação do conceito físico desta. 

Posteriormente, as regras e a ética no trânsito, sendo que estas julgamos encontrar-se 

num mesmo patamar de inclusividade: mais específico que as anteriores e passíveis 

de exemplos. Em síntese, iniciamos com o todo (trânsito) para, logo depois, diferenciar 

e reconciliar os elementos mais específicos (velocidade, regras, ética) (MOREIRA, 2011, 

p. 45). 

Cabe aqui, ainda, observar que a hierarquia entre os conteúdos mais inclusivos 

e os menos inclusivos não é permanente. Moreira (2011, p. 42-43) alerta-nos dizendo 

que, “à medida que ocorrem os processos de diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa, a estrutura cognitiva vai mudando”. Dessa forma, a organização dos 

conteúdos apresentada na Figura 4 pode, em outro contexto ou, até mesmo, durante o 

processo em tela, modificar-se. Daí a razão da seta à direita da figura, indicando a 

possibilidade de modificação. 
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5.5 A análise dos dados 

 

A análise de conteúdo, sob a perspectiva de Bardin (2011), nos serviu de esteio 

para analisar os dados coletados através da intervenção. Na compreensão da autora, o 

termo “análise de conteúdo” refere-se a  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

Bardin (2011) apresenta as fases da análise de conteúdo organizadas em torno 

de três etapas, explicitadas a seguir. 

A primeira etapa, correspondente à pré-análise, consistiu na organização de 

todo o material a ser analisado de maneira que as ideias iniciais fossem sistematizadas. 

Nesta fase foram escolhidos os documentos que formaram o corpus da pesquisa. Além 

disso, as hipóteses e objetivos da pesquisa foram elaborados, e os indicadores que 

fundamentaram os resultados da pesquisa foram formulados (BARDIN, 2011, p. 95). 

Esta etapa compreendeu, ainda, as seguintes sub-etapas: 

 

• Leitura flutuante: Cujo objetivo foi estabelecer um primeiro contato com o 

material a ser analisado, de maneira a conhecê-lo previamente;  

• A escolha dos documentos: Mesmo sabendo que nossa intenção era analisar 

todo o material obtido com a pesquisa, esta sub-etapa fez-se necessária, tendo 

em vista que, em pesquisas com turmas de crianças e jovens, havia a 

possibilidade de surgirem interferências durante as intervenções. Desta forma, 

fez-se necessário avaliar quais documentos poderiam colaborar de maneira 

mais efetiva no alcance dos objetivos, ou seja, formar o corpus da pesquisa;  

• Formular as hipóteses e objetivos: A pesquisa em tela já possuía objetivos e 

hipóteses previamente estabelecidas. No entanto, mediante a leitura prévia e 

organização dos documentos, fez-se necessária prever tal fase, tendo em vista 

que tais elementos poderiam encaminhar a pesquisa para um trajeto diverso do 

que se foi inicialmente pensado, possibilidade cogitada por Bardin (2011, p.99); 
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• Preparar o material: fase em que a preparação correspondeu à organização 

física do material, de maneira que facilitasse a execução da etapa seguinte.  

 

Compreendida como segunda etapa, a exploração do material, segundo Bardin 

(2011), consistiu na “administração sistemática das decisões tomadas” na fase anterior 

(BARDIN, 2011, p.101). Nesta, o material foi codificado, o que, correspondeu a  

 

[...]uma transformação - efectuada segundo regras precisas- dos dados brutos 
do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, 
permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 
susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto, que 
podem servir de índices[...]. (BARDIN, 2011, p.103)  

 

Por fim, já compreendida como terceira etapa, seguimos para o tratamento dos 

resultados obtidos, bem como sua interpretação, de maneira que todo o material 

selecionado se tornasse significativo e válido. Para Bardin, na medida em que o 

pesquisador tem em mãos os resultados, pode vir a propor inferências bem como fazer 

as devidas interpretações à luz dos objetivos previstos ou, até mesmo, referentes às 

novas descobertas (BARDIN, 2011). 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O presente capítulo traz os resultados e suas respectivas discussões, 

relacionadas à intervenção a que se refere esta pesquisa. Optamos por apresentar as 

análises de maneira simultânea às descrições dos momentos referentes aos 

questionários (inicial e final), bem como às demais atividades, no intuito de fazer o 

leitor acompanhar a evolução das etapas, cujos conceitos foram apresentados aos 

alunos em níveis progressivos de inclusividade (MOREIRA, 2011). 

Dessa forma, organizamos o presente capítulo através de subtópicos, os quais 

serão denominados de acordo com cada momento realizado em sala de aula. Também 

foram estabelecidos códigos de identificação para cada um desses momentos, a saber: 

• QI: Questionário Inicial; 

• AT1: Atividade 1; 

• AT2: Atividade 2; 

• AT3: Atividade 3; 

• AT4: Atividade 4; 

• QF: Questionário Final. 

Visando preservar a identidade das crianças, optamos também por utilizar 

códigos para cada um deles. Neste caso, os alunos foram nomeados através da letra A 

(aluno) seguida do número que os mesmos ocupam na lista de participantes elaborada 

pelos pesquisadores. Exemplos: A1, A18, A23 etc. 

 

6.1 Questionário Inicial – Coletando os conhecimentos prévios dos alunos 

 

O Questionário Inicial (QI) foi aplicado pela pesquisadora com o apoio da 

professora regente (Apêndice A). 28 alunos responderam ao questionário. Composto 

por 07 itens, o mesmo tinha objetivo de fazer o levantamento do conhecimento prévio 

da turma acerca de elementos relacionados ao trânsito. Questões que envolviam 

conceito de trânsito, noção de velocidade no trânsito, sinalização e visão do trânsito 

através de desenhos foram apresentadas aos alunos em folhas sulfites impressas, cujas 
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respostas foram elaboradas por escrito (exceto o 7º item, cuja resposta foi solicitada em 

formato de desenho). 

A opção pelo questionário aberto se deu pela possibilidade de captar o mais 

fielmente possível o conhecimento disponível ao aluno naquele momento em sua 

estrutura cognitiva, com o objetivo de utilizá-lo nas atividades posteriores como 

ancoradouro para os novos conhecimentos. Para Ausubel,  

Pode facilitar-se a aprendizagem sequencial significativa, de forma mais 
eficaz, através da identificação e da manipulação das variáveis significativas 
da estrutura cognitiva (ex.: disponibilidade, estabilidade, clareza e capacidade 
de discriminação). (AUSUBEL, 2003, p. 44) 

 

A análise das concepções prévias dos alunos, levando-se em consideração a 

frequência das respostas, foram divididas em quatro categorias: noção de trânsito, 

noção de velocidade no trânsito, noção de sinalização e visão do trânsito através de 

desenho. Em cada uma das categorias apresentamos as respostas em formato de tabela, 

agrupadas em subcategorias, além da frequência com que emergiram e os respectivos 

exemplos 

Cabe esclarecer que o Item 6 do Questionário Inicial (QI) correspondia à questão 

“Você acha que é importante aprender sobre o trânsito?”, cujo objetivo consistia em 

obter a opinião prévia das crianças sobre a importância de aprender sobre o trânsito. 

No entanto, esta questão somente será analisada na seção Importância da Educação para 

o Trânsito e avaliação das atividades de intervenção, quando faremos uma comparação com 

respostas apresentadas a questões equivalentes à supracitada, contidas no 

Questionário Final (QF). 

 

6.1.1 Noção de trânsito 

 

Os dados referentes a esta categoria têm sua origem no Item 1 do QI: “Para você, 

o que é trânsito?” e estão explicitados na Tabela 3. Dos 28 alunos que responderam a 

esta questão, 07 escreveram de maneira não compreensível e, desta forma, suas 

respostas não foram utilizadas na análise. 
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Tabela 3: Noções de trânsito apresentada pelos alunos. 

RESPOSTAS DOS 
ALUNOS 

FREQUÊNCIA  EXEMPLOS  

Ocorrências negativas no 
trânsito (engarrafamento, 
confusão, acidente, barulho) 

06 “É quando acontece 
algum acidente e para o 
trânsito.” (A20) 

Ato de parar, movimentar ou 
transportar referentes a 
veículos. 

05 “São vários veículos 
transitando para lá e 
para cá.” (A25) 

Sinalização 04 “Trânsito é sinal e faixa.” 
(A14) 

Vias 03 “É uma coisa onde todos 
os carros e motos 
passam.” (A29) 

Normatização e legislação de 
trânsito 

03 “Trânsito é uma lei que 
veículo tem que 
obedecer ao trânsito, 
porque senão existisse 
carros, motos etc. ia ter 
muitos acidentes.” (A28) 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Essa questão suscitou uma variedade de respostas, demonstrando que cada um 

deles já trazia alguma bagagem de conhecimento acerca do trânsito: tanto os elementos 

componentes, principalmente aqueles relacionados à engenharia (faixas, semáforo, 

vias), quanto ações relacionadas aos automóveis (em movimento, parados) emergiram 

nas respostas dos alunos.  

A dimensão cuja aparição nas respostas mais chamou nossa atenção foi o 

número expressivo de citações relacionadas às ocorrências negativas do trânsito, tendo 

como exemplos de palavras citadas “engarrafamentos, confusão, acidentes, barulho”. 

Segundo o IBGE (2016), a cidade de Juazeiro-BA possui a 4ª maior frota de automóveis 

do estado da Bahia, com 89.795 veículos. Dentre estes, a motocicleta figura-se em maior 

número: são 36.395 contra 32.560 automóveis de passeio. Em relação aos demais 

municípios do país, a cidade possui a 164º maior frota do país. Apesar de tais dados, a 

cidade não apresenta grandes transtornos no trânsito, ainda que apresente um índice 

considerável de acidentes de motocicletas, veículo mais utilizado na região. Mesmo 

assim, a visão de trânsito levantada nas respostas dos alunos evidenciou uma 

percepção negativa já desenvolvida nas crianças: engarrafamento, confusão, acidente, 
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barulho foram palavras citadas nos questionários que atestam tal percepção. Para 

Souza (2010), 

pensar o trânsito como um fenômeno dos tempos modernos ou, ainda, 
associá-lo unicamente a problemas da atualidade – congestionamentos, 
acidentes, estresse – é um ledo engano. Este enfoque reducionista poderia 
ignorar e esvaziar toda a história de pessoas que desafiaram o desconhecido, 
venceram distâncias, trilharam caminhos, conquistaram espaços: transitando 
sempre, incansavelmente (SOUZA, 2010, pág. 05). 

 
De antemão, a evidência dessa visão negativa do trânsito já nos alertou que este 

conhecimento prévio poderia apresentar-se como um obstáculo epistemológico, ou 

seja, um elemento inibidor de novas aprendizagens, impedindo que as atividades 

conseguissem reverter tal visão do aluno (MOREIRA, 2008, p.58).   

Ficou evidente, através das respostas de 5 alunos, que parte da turma 

demonstrou ter consciência de que, tanto os carros em movimento quanto parados 

fazem parte do trânsito. Estas repostas nos surpreenderam, levando-se em conta que, 

geralmente,o trânsito é relacionado ao movimento de automóveis, das pessoas etc. As 

ações de estacionamento, parada, carga, descarga e saída de garagem ao trânsito 

geralmente não são consideradas ao se falar de trânsito,  o que leva a população a não 

ter cuidado com, por exemplo, a entrada e saída de carros das garagens, manobras 

causadoras de acidentes, principalmente com crianças.  

Em suma, podemos inferir que os subsunçores apresentados a respeito da noção 

de trânsito envolviam aspectos tais como a visão negativa deste, além de esparsas 

características relacionadas ao tema em questão.  

Dessa forma,  as atividades a serem aplicadas deveriam mostrar o trânsito não 

apenas como um elemento perigoso e negativo do cotidiano das cidades, mas como 

espaço de concretização do direito de ir e vir, do convívio social e do estabelecimento 

de relações entre o homem e o espaço (SOUZA, 2010, p.05), além de buscar promover 

uma organização e ampliação do conceito de trânsito na estrutura cognitiva dos 

alunos. 
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6.1.2 Noção de velocidade no trânsito 

 

Utilizamos os itens 2 e 3 do QI para identificar quais ideias as crianças tinham 

sobre velocidade no trânsito. Estes itens continham as seguintes questões: “2- O que 

você entende por velocidade?” e “3- Dê um exemplo de situação que envolva 

velocidade no seu cotidiano”, cujas respostas seguem abaixo, na Tabela 4: 

Tabela 4: Ideias dos alunos sobre velocidade. 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Visão associada a 
perigo, medo, acidente, 
morte etc. 

12 “Não pode usar 
velocidade porque pode 
ter acidentes 
graves.”(A29) 
“Muito perigoso.” (A10) 

Visão associada a 
movimento, rapidez. 

07 “Entendo que 
velocidade é uma coisa 
muito rápida (veloz)”. 
(A25) 
“Quando alguém 
começa a correr, um 
carro ou moto acelerar 
etc...” (A24) 

Visão relacionada à 
legislação/regras de 
trânsito 

03 “Não pode acelerar 
muito o carro.” (A15) 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

Ao analisar as respostas aos itens 2 e 3, percebe-se que a maioria dos alunos 

demonstrou uma visão de velocidade associada a perigo, mortes, acidentes ou medo. 

Mais uma vez a visão negativa do trânsito fica evidenciada, tal como na maioria das 

respostas ao Item 1, levando-se em conta o expressivo número de escritos que se 

referem às ocorrências e sentimentos negativos. Não é incomum que os acidentes de 

trânsito sejam associados, além de outros fatores, à velocidade com que os veículos 

trafegam nas vias. Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal referente aos 

acidentes ocorridos nas rodovias federais no ano de 2016, dos 93.363 registros de tais 

ocorrências, 12.322 foram atribuídas à velocidade incompatível com a via (PRF, 2016).  

Além disso, Silva (2010) e Faria (2002) nos alertam para o fato de que, nos 

tempos atuais, a existência de fatores tais como o comportamento permeado pela 

ansiedade e pelo priorizar do individualismo nas relações sociais, façam com que a 
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diversidade e pluralidade existente entre os humanos sejam utilizadas mais como 

instrumentos de discórdia que de convergência. E o ambiente onde, frequentemente, 

esses conflitos se configuram é o urbano, mais especificamente, nos espaços públicos, 

a exemplo das ruas, cuja associação ao perigo se concretiza exatamente no medo dos 

acidentes, principalmente aqueles provocados pela alta velocidade em que os 

automóveis trafegam nas vias (SILVA, 2010, p.66). No entanto, é necessário que esta 

visão de que a alta velocidade é sinônimo apenas de violência e tragédia seja 

substituída por uma que traga à discussão a adequabilidade da velocidade às 

características em condições da via, já que, em algumas vias, transitar em velocidade 

muito baixa também pode causar acidentes. 

Neste item também emergiram respostas cujo sentido à velocidade foi atribuído 

à rapidez e ao movimento de carros/pessoas, além de, em número menor mas não 

menos importante, a associação da velocidade às regras de trânsito.   

Dessa forma, o resultado da análise deste item nos trouxe a constatação de que 

deveríamos trabalhar a adequabilidade da velocidade no trânsito, ou seja, levar os 

alunos a compreenderem que cada via possui uma velocidade adequada com a qual 

os veículos devem trafegá-la e que cabe ao condutor obedecer a tal regra de trânsito, 

com vistas a não causar acidentes. 

As respostas de 07 alunos não foram utilizadas na análise desta categoria, 

devido ao fato destes utilizarem uma forma de escrita não compreensível. 

 

6.1.3 Noção de sinalização 

 

O itens 4 e 5 do QI nos trouxeram informações sobre as ideias iniciais dos alunos 

a respeito da sinalização de trânsito.  De acordo com o CTB, sinalização é o 

conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via 
pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando 
melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que 
nela circulam. (BRASIL, 1997) 

    

Esses itens visavam identificar quais sinalizações de trânsito eram mais 

conhecidas pelos discentes e sua utilidade, através das seguintes questões: “4- Você 
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sabe o que é sinalização de trânsito? Na sua opinião, para quê ela serve?” e “5- Quais 

sinalizações de trânsito você conhece?”.  

As respostas ao item 4 (Tabela 5) indicaram que os alunos, em sua maioria, 

atribuem a função da sinalização à orientação voltada à prevenção de acidentes bem 

como à regulamentação da conduta dos motoristas.  

Tabela 5: Ideias dos alunos sobre a utilidade da sinalização de trânsito. 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Prevenção de acidentes  09 “Para não bater nos carros e 
nas motos.” (A23) 

Regulamentação da conduta 
de automóveis no trânsito 

06 “Pra parar o carro.” (A6) 

Avisar/alertar/evitar 
problemas 

04 “É quando tem um buraco e 
ele coloca a sinalização” 
(A16) 

Regulamentação da conduta 
de pessoas no trânsito 

01 “Para proteger as pessoas, 
avisando elas.” (A26) 

Não sabia o que era 
sinalização de trânsito 

03 “Não faço a mínima 
ideia.”(A31) 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

A sinalização como elemento voltado ao pedestre foi citada diretamente apenas 

por uma aluna, o que reforça a ideia de que o trânsito era majoritariamente 

relacionado, pelas crianças, aos veículos automotores e seus motoristas, ou seja, a 

referência ao automóvel ocorreu em maior frequência que ao pedestre. Esta visão do 

pedestre enquanto usuário de “segunda categoria” corrobora com os resultados 

apresentados por Silva (2010) que, em sua pesquisa, as próprias crianças, ao 

apresentarem seus medos relacionados ao trânsito através de desenhos, manifestaram 

a existência de uma cultura que não considera pedestres e ciclistas como prioridade no 

trânsito. Para Souza (2010), os espaços urbanos contemporâneos vêm sendo pensados 

e construídos para o uso majoritário do veículo individual,  reduzindo, assim, a 

utilização das vias e espaços de tráfego pelas pessoas em situações em que não estejam 

fazendo uso de veículos automotores ou mesmo de transportes coletivos.  
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Já no item 5, ao questionarmos quais tipos de sinalizações os alunos conheciam,  

obteve-se um alto número de citações do semáforo (16 menções), seguido das placas 

(03 menções) e faixa de pedestres (02 menções), representados abaixo no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1: Sinalizações de trânsito conhecidas pelos alunos 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Em seu trabalho, Souza (2010) faz referência a uma “Pesquisa sobre a visão de 

trânsito por parte dos alunos”, realizada com participantes do projeto Rumo à Escola, 

em cuja análise acerca da presença de elementos da engenharia nos trabalhos dos 

alunos, apresentou como resultado, também, uma elevada aparição do semáforo. Para 

Souza (2010) 

Este fato é um indicativo de que, quando se fala de trânsito, a visão dos alunos 
está próxima da visão imediata de sua realidade, traduzida nos elementos 
físicos colocados no sistema viário pela engenharia de tráfego. (SOUZA, 2010, 
p. 61). 
 

Considerando que o semáforo é um dos elementos mais trabalhados nas 

escolas, desde a educação infantil, é natural que este seja um dos mais lembrados por 

turmas de séries próximas a tal período. No entanto, era esperado que uma turma de 

5º ano apresentasse um maior repertório de elementos relacionados à sinalização de 

trânsito ou, ao menos, que a diferença de menções sobre o semáforo e as demais 

sinalizações fosse menos acentuada.  

Semáforo

Placas

Faixa de Pedestre

Sinalizações de trânsito conhecidas pelos alunos

Semáforo Placas Faixa de Pedestre
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Neste caso, constatamos que as atividades a serem aplicadas durante a 

intervenção deveriam se propor a ampliar o rol de sinalizações conhecidas pela turma 

em questão assim como o conhecimento relacionado às suas diversas funcionalidades. 

Além disso,  era necessário também mostrar aos alunos que as sinalizações existentes 

nas vias devem ser observadas não apenas pelos motoristas, mas pelos pedestres, 

motociclistas, ciclistas etc.   

Nesta categoria, as respostas de 06 alunos não foram utilizadas, já que suas 

escritas não foram decifradas durante as análises. 

 

6.1.4 Representação gráfica do trânsito 

 

O Item 7 do QI solicitou aos alunos que representassem, em forma de desenho, 

suas ideias acerca do trânsito. A decisão por utilizar outro tipo de registro, no caso, o 

desenho, surgiu a partir da conversa prévia com a coordenadora pedagógica e a 

professora regente, quando as dificuldades de escrita e leitura da turma se mostraram 

como um complicador para a demonstração dos conhecimentos pelos alunos. O 

objetivo, inicialmente, era que, aqueles alunos que não conseguissem expressar por 

escrito suas ideias sobre o trânsito, tivessem a oportunidade de manifestá-las de 

maneira pictórica. No entanto, no decorrer da atividade, ficou perceptível o quanto 

todos os estudantes se empenharam em construir seu desenho, inclusive aqueles que 

tinham domínio da escrita. Considerando que o desenho se constitui em uma das 

formas da criança registrar seus pensamentos (PORTUGAL, 2012), achamos de grande 

valia incluir este tipo de atividade e, consequentemente, sua análise no trabalho.  

Esta foi a questão que mais envolveu, atraiu a atenção e promoveu a 

participação de todos que se dispuseram a realizar a atividade. Ao observar tamanho 

interesse das crianças em criar seus desenhos, questionamos à professora se esse tipo 

de atividade era proposto com frequência à turma, ao que a mesma respondeu que 

não.  A resposta da docente comprova a afirmação de Derdyk (2015, p.107): 

É patente o empobrecimento da expressão gráfica quando a criança passa pelo 
processo de alfabetização, principalmente quando não há um respaldo que dê 
garantias para a continuidade da experimentação gráfica, fatos estes que nos 

levam a refletir sobre o funcionamento do nosso sistema educacional. 
(DERDYK, 2015, p.107). 
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 O desenho faz parte do cotidiano das crianças desde que nascem. Geralmente, 

os enxovais dos recém-nascidos, as roupas infantis e os brinquedos são permeados de 

ilustrações que buscam representar elementos da realidade ou mesmo recriar 

personagens e figuras da fantasia. Posteriormente, os livros de literatura, a decoração 

da sala de aula e os objetos escolares também apresentam figuras desenhadas. Isso sem 

falar na tv, nos games e vídeos, com seus desenhos animados e jogos, cujas cores, traços 

e movimentos chamam a atenção tanto das crianças, quanto de jovens e adultos. Na 

escola, o desenho se insere, nos anos iniciais, nos mais diversos componentes 

curriculares. Na medida em que avança em idade e série escolar, este vai sendo 

segregado em uma disciplina específica da área de arte (antigamente chamada de 

Educação Artística), na qual a ilustração costuma ser trabalhada em conjunto com 

outras manifestações artísticas a exemplo da pintura, modelagem, colagem, escultura 

etc. (DERDYK, 2015). 

Ao decidir incluir o desenho entre as atividades propostas, compreendemos 

que 

Para a criança o ato de desenhar representa a exteriorização de uma ação 
pensada, que por sua vez representa certa etapa da construção de seu 
pensamento. Ao refletirmos sobre o desenho infantil observamos uma 
pluralidade de possibilidades que se caracteriza como um modo alternativo 
da criança de se colocar no mundo. (PORTUGAL, 2012, p. 02) 

 

O mesmo autor (PORTUGAL, 2012) ainda nos diz que o desenho infantil se 

inspira também na imagem mental da criança, e não somente no que ela vê no 

momento em que desenha. Desta forma objetivamos, especificamente com esta 

atividade, captar a imagem mental que as crianças detinham sobre o trânsito e seus 

elementos. 

Para analisar os desenhos, consideramos as unidades de elementos pertencentes 

ao trânsito presentes nos trabalhos das crianças, de forma que, contabilizamos o 

número de alunos que incluiu cada uma dessas unidades em sua produção. É 

importante salientar que, na contramão do trabalho realizado por Silva (2010), 

optamos por não agrupar tais elementos e sim, identificá-los individualmente, de 

forma que cada componente constituiu-se em uma categoria. Isso ocorreu para que 

pudéssemos ter uma ideia exata de quais elementos foram lembrados pelo aluno. 
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Optamos também por apresentar os tipos de automóveis/meios de locomoção de 

maneira individual, de acordo com a tipologia (veículo de pequeno porte, motocicleta, 

bicicleta, ônibus, caminhão/caminhonete, carroça) ao invés de agrupá-los, no intuito 

de verificar até que ponto as crianças percebem os diversos tipos de meios  de 

transportes enquanto pertencentes ao trânsito e quais deles foram mais lembrados. O 

mesmo ocorre com os diversos tipos de sinalização (horizontal/vertical). Dessa forma, 

a Tabela 6 indica os elementos contidos nos desenhos, a quantidade e porcentagem de 

alunos que os incluíram em suas produções. Cabe salientar que a porcentagem está 

relacionada ao número total de produções, ou seja, 28 desenhos. 

O semáforo foi o elemento que mais apareceu nos desenhos: das 28 crianças, 23 

o inseriram em sua atividade, ou seja, 82,1% das produções. Segundo Souza (2010), o 

semáforo está entre as intervenções mais visíveis e conhecidas, realizadas pela 

engenharia de tráfego. Uma outra explicação para o alto número de inserções deste 

elemento nos desenhos poderia estar associada às primeiras aprendizagens acerca do 

trânsito, cujas cores do semáforo são constantemente repetidas pelas crianças e 

relacionadas às respectivas ações (vermelho=pare, amarelo=atenção, verde=siga), a 

pedido dos adultos, sejam eles os professores ou pais/responsáveis. Isso o torna um 

elemento marcante do trânsito desde a infância, e facilmente recuperável na estrutura 

cognitiva das crianças. Além do semáforo, surgiram também outras sinalizações, a 

saber, placas, faixas de pedestres e outras marcações horizontais nas vias, porém, em 

menor número. 

O segundo elemento mais representado foram os veículos de pequeno porte, 

retratados por 22 alunos, seguido das vias, com 20 alunos. As crianças demonstraram 

que, apesar de tão jovens, já possuem uma visão do trânsito como espaço voltado 

prioritariamente à circulação dos veículos motorizados, em especial, os carros de 

passeio. Essa visão condiz com o aumento da taxa de motorização (veículo/habitante) 

que o Brasil vem vivenciando desde o início dos anos 2000. Segundo o Mapa da 

Motorização Individual no Brasil 2017, em 2001 havia cerca de 14,4 automóveis para 

cada 100 habitantes. Em 2016 esse número saltou para 29,7 automóveis/100hab. 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2017). Em sua pesquisa sobre os riscos e 

medos no trânsito, Silva (2010) observou que, nos desenhos, a categoria “veículos” foi 
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representada por 41% das crianças o que, para a autora, quer dizer que esta é uma 

categoria de risco relevante para esta faixa etária. 

Tabela 6: Unidades de elementos do trânsito contidos nos desenhos do QI. 

ELEMENTOS CONTIDOS 
NOS DESENHOS 

QUANTIDADE DE 
ALUNOS QUE 
DESENHARAM CADA 
ELEMENTO 

% (EM RELAÇÃO AO 
NÚMERO TOTAL DE 
DESENHOS – 28) 

Semáforo para carros 23 82,1 
Veículos de pequeno porte 22 78,5 
Vias 20 71,4 
Marcações no pavimento das 
vias 

14 50 

Figura Humana 6 21,4 
Motocicletas 5 17,8 
Faixa de pedestres 4 14,2 
Ônibus 3 10,7 
Placas de sinalização 3 10,7 
Bicicletas  1 3,5 
Caminhão/caminhonete 1 3,5 
Semáforo para pedestres 1 3,5 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Apenas um aluno retratou, entre as placas de sinalização, uma (01) contendo 

indicação de velocidade. Neste caso, observa-se que este tipo de placa ainda não é 

considerada pela turma como um elemento que lhe chame a atenção ou mesmo 

demonstre ter importância no contexto do trânsito, o que nos leva a concluir que a 

velocidade ainda não é um fator concreto nessa conjuntura estudada. 

Nos chamou a atenção o fato do baixo número de produções apresentarem a 

figura humana: apenas 06 alunos inseriram o ser humano no contexto do trânsito. Isso 

demonstra que a maioria das crianças ainda não considera o elemento homem como 

pertencente ao trânsito. Para Faria, 

Todo trabalho de segurança no trânsito, portanto, tem que levar em conta o 
homem.  É ele que se desloca, a pé ou em um veículo. É ele que conduz, 
projeta, constrói e faz a manutenção de veículos. É ele que fiscaliza o trânsito, 
que planeja e instala sinalizações e equipamentos. É ele que projeta e constrói 
as vias. (FARIA, 2010, p.03) 

 

Tal resultado vai de encontro aos estudos da engenharia de tráfego, que 

consideram o homem, a via e o veículo como elementos integrados e interdependentes 
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no tocante a este tema. Ferreira (2008) defende que a harmonia e perfeito 

funcionamento do trânsito depende da integração entre esses três componentes. O 

autor ainda ressalta que, a maneira com as pessoas se relacionam umas com as outras, 

com as vias e com os veículos, também exerce forte influência na qualidade do trânsito.  

Tomando por base a ideia de integralidade do sistema de trânsito, apresentada 

por Ferreira (2010),  buscamos analisar os desenhos dos alunos de maneira a identificar 

quais contemplaram os três pilares do trânsito (homem, via, veículo). Observou-se 

que, das 28 produções, apenas 6 continham representações desses três elementos, ou 

seja, 21,4% das produções.  19 apresentaram dois pilares (67.8%), sendo que todos 

representaram a via e o veículo, excluindo-se, assim, a figura humana. 2 alunos (7,1%) 

representaram apenas um pilar: um deles, a via, e o outro, os veículos. 1 aluno (3,5%) 

não desenhou nenhum dos pilares: este inseriu apenas o semáforo em sua produção. 

De forma que, concluímos, que essa interdependência entre o homem, a via e o veículo 

ainda não encontrava-se bem ancorada na estrutura cognitiva das crianças. 

Outro aspecto observado foi o fato de que alguns desenhos apresentavam cenas 

mais elaboradas e complexas, contendo um número maior de elementos, como 

exemplificado na Figura 5 , enquanto outros apresentavam apenas um item ou cenas 

mais simples, tal como na Figura 6 .  

Figura 5: Desenho elaborado pelo aluno A5 para o Questionário Inicial. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 
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Figura 6: Desenho elaborado pela aluna A23 para o Questionário Inicial. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

 

Logo, achamos necessário incluir também uma terceira variável de análise: a 

quantidade de elementos representados por cada criança. Analisamos esta variável 

realizando a contagem da quantidade de elementos de trânsito incluídos em cada 

desenho. Por exemplo: João (nome ficctício) inseriu em seu desenho 1 semáforo, 2 vias 

e 4 carros. Logo, o trabalho deste aluno contém 3 elementos pertencentes ao contexto 

do trânsito: semáforo, via, carro. Observe que, mesmo o aluno tendo inserido mais de 

um veículo de pequeno porte, este só é contabilizado uma vez.  

O Gráfico 2 mostra que a maior parte da turma limitou-se a desenhar apenas 04 

elementos pertencentes ao trânsito, no caso, 08 alunos. O desenho com o maior número 

de elementos contemplou 08 destes. Apenas um aluno desenhou esta quantidade de 

elementos, demonstrando que tinha uma visão mais ampla do trânsito que os demais 

colegas. Outros três alunos desenharam entre 6 e 7 elementos, apresentando desenhos 

igualmente ricos em detalhes. Cabe observar que mesmos nos trabalhos com mais 

elementos a figura humana também não foi retrada com grande frequência. 
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Gráfico 2: Número de elementos de trânsito inseridos pelos alunos nos 
desenhos do QI. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora.  

 

Em síntese, a análise das produções gráficas dos alunos nos apresentou outros 

fatores a serem abordados nas subsequentes atividades da intervenção. A visão de 

trânsito dos alunos deveria ser ampliada, de forma que estes conseguissem reconhecer 

toda sua complexidade, assim como a consciência do papel e da importância de cada 

um dos seus elementos, perceber a indissociabilidade entre os três pilares (homem, 

via, veículo), bem como das relações estabelecidas entre os mesmos. Através da ET, a 

criança precisa ser direcionada a reconhecer o homem enquanto ser essencial, ativo e 

pertencente ao trânsito. Inseri-lo neste contexto é também torná-lo responsável pelas 

ações e reações, oriundas das relações sociais que se estabelecem nas vias públicas.  

Os dados coletados através desta categoria levou-nos a fazer um comparativo 

entre os desenhos elaborados nos momentos iniciais da intervenção e os desenhos 

feitos para o Questionário Final, cuja análise será apresentada na Seção 5.6.4, quando 

trataremos dos resultados finais da intervenção. 
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6.2 Atividade 1 (AT1) 

 

Mapeados os conhecimentos prévios e feitas as devidas alterações nas 

atividades, demos início à intervenção. Com o objetivo de construir com a turma seu 

conceito de trânsito, de maneira que este se aproximasse o máximo daquele 

usualmente utilizado na sociedade, a AT1 consistiu em, classificar imagens de 

situações diversas em duas categorias: “Faz parte do trânsito” e “Não faz parte do 

trânsito”. Ao propor que os alunos, através de imagens, construíssem em um cartaz 

uma visão geral do trânsito, objetivamos inserir novos elementos ao conceito já 

apresentado pela turma para que tais novos conhecimentos se ancorassem e 

aprimorassem aqueles já existentes na estrutura cognitiva.  

A AT1 foi realizada uma semana após a aplicação do QI. Ao adentrar a sala 

percebemos uma turma agitada: alguns alunos finalizavam a cópia de uma tarefa 

exposta na lousa, enquanto outros brincavam de formas diversas. Algo que chamou a 

atenção foi o fato da aluna A31 nos questionar o porquê da demora em retornarmos 

após a primeira atividade. Ao respondê-la explicando que precisava analisar as 

respostas deles, ainda questionou: “E nós acertamos tudo?” Justificamos dizendo que 

não estávamos avaliando o que estava certo e errado, mas o que eles sabiam sobre o 

trânsito. Ainda assim, a aluna questionou novamente: “Sim... Mas a gente acertou ou 

errou?” Aproveitando que, neste momento, uma grande parte da turma estava atenta 

ao diálogo, falamos que as atividades que iríamos fazer não visava apenas verificar 

quem errou e quem acertou, mas ajudá-los a construir o conhecimento sobre o trânsito, 

e que eles haviam começado a acertar quando decidiram participar ativamente do que 

estava sendo proposto.  

Tal situação ilustra uma cultura escolar arraigada, inclusive, no pensamento do 

aluno, que sempre espera, como resultado das atividades que realiza na escola, uma 

avaliação que lhe indique se acertou ou errou. Para Nogaro e Granella (2004) 

A classificação das respostas em acertos e erros, ou satisfatórios e 
insatisfatórios, fundamenta-se numa concepção de que saber e não saber são 
excludentes, pois a avaliação sempre foi uma atividade de controle que visava 
selecionar, e neste sentido, o prazer de aprender desaparece quando a 
aprendizagem se resume em notas e provas, onde o medo de errar é constante. 
(NOGARO; GRANELLA,2004, p.32) 
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Esse “desaparecimento do prazer de aprender”,  pode influenciar 

negativamente numa possível ocorrência de aprendizagem significativa, tendo em 

vista que, segundo Santos (2007), há uma relação estreita entre “afetividade e 

significação sob a ótica dos aspectos emocionais que orientam as interações no 

cotidiano das aulas” (SANTOS, 2007, p. 174).  

Masini (2008) considera que a concepção de aprendizagem apresentada pelo 

professor é um dos fatores que também podem levar ao comprometimento de uma 

possível ocorrência de aprendizagem significativa. Para a autora, quando o professor 

tem uma visão clara do que é aprendizagem, ele ouve atentamente como os alunos se 

expressam, ensina-lhes a partir do que sabem, identifica suas dificuldades, atende-os 

em suas necessidades e os avalia de maneira que o erro não seja visto como algo a ser 

corrigido, mas como uma forma pessoal de elaboração do conhecimento e que significa 

uma passagem de uma etapa de desenvolvimento para outra, o que faz com que a 

aprendizagem significativa seja favorecida. Masini (2008) ainda acrescenta que o 

processo relacional está implícito na TAS, e que a predisposição do aluno para 

aprender perpassa pelas relações estabelecidas em sala de aula. 

Dessa forma, após breve explicação dispensada à turma sobre nossa posição em 

relação ao erro e acerto, percebemos que os alunos, antes agitados, retornaram às suas 

cadeiras e questionaram qual era a atividade a ser feita, ou seja, começaram a 

demonstrar interesse pela atividade. Explicamos que cada um receberia uma imagem, 

que deveria ser analisada e, em seguida, fixada nos respectivos cartazes de acordo com 

a classificação (pertencente ao contexto do trânsito/não pertencente). Distribuímos as 

imagens e fixamos os cartazes na lousa para, em seguida, explicarmos à turma o que 

cada um deles significava.  

Ao solicitarmos que alguém se voluntariasse a vir à frente da classe, 

compartilhar com os colegas o que continha na imagem e o porquê dela ser colocada 

em um cartaz ou outro, nenhum aluno se propôs, inicialmente. Apesar da turma ser 

bem agitada e conversarem com frequência entre si, até mesmo durante as aulas, ao 

serem chamados para participar efetivamente daquela atividade, se mostraram 

receosos, dando a impressão de que esta não era uma prática comum em seu cotidiano. 

Apenas após muita insistência, conseguimos fazer com que o aluno A6 trouxesse sua 
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imagem para fixar no cartaz. O aluno mostrou a imagem que continha alguns ciclistas 

passeando numa via, e justificou o pertencimento dizendo que era porque eles estavam 

andando na rua.  

A partir deste momento, após o primeiro aluno fazer sua participação, todos os 

demais se prontificaram a vir à frente. A aluna A31 apresentou a imagem de uma 

estrada de terra, dizendo que pertencia ao trânsito porque passava carros, motos e 

bicicletas. A classificação que esta aluna apresentou foi algo inesperado, já que, nos 

desenhos elaborados pela turma no QI, as visões de trânsito não apresentaram 

nenhuma via com características de zona rural, apenas de zona urbana. Cabe salientar 

que a cidade de Juazeiro-BA possui cerca de 20% da população total (215.183 

habitantes) vivendo na zona rural da cidade, ou seja, mais de 40.000 pessoas 

transitando e trafegando nas estradas vicinais da zona rural da cidade.  Dessa forma, 

torna-se imprescindível desenvolver, tanto na população urbana, quanto na rural, essa 

visão de que o trânsito não se refere também às vias localizadas fora da zona urbana.  

Ao trazer a imagem de uma mulher dirigindo um carro, o aluno A19 disse que 

o carro dela era do trânsito mas ela não, mas que ele iria colocar a imagem no cartaz 

“Pertence ao trânsito” por causa do carro, reiterando a análise realizada no desenhos 

do QI, onde apenas uma pequena parte dos alunos inseriram a figura humana em suas 

produções.  

O aluno A18  mostrou a imagem que retratava um caminhão estacionado, com 

uma pessoa em sua carroceria, retratando uma provável mudança de moradia. A 

justificativa do aluno para classificar a imagem enquanto pertencente ao contexto do 

trânsito indicava a associação entre o caminhão e o ato de transitar/transportar pela 

via: 

A18: “Se ele chegou até aí, é porque pertence ao trânsito.” 

 

O CTB (1997) define as operações de carga e descarga como ações pertencentes 

ao trânsito brasileiro, inclusive, com regulamentação de tais operações previstas no 

próprio código. Especialmente nos centros urbanos, a movimentação de cargas tem 

sido considerado um problema a ser estudado pelos gestores públicos, tendo em vista 

o impacto que geram nas cidades. Porém, sem a movimentação de mercadorias, o país 
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não se desenvolve, ou seja, a presença de caminhões (ou camionetas), fazendo 

operações de carga e descarga nas vias torna-se um mal necessário. No entanto, isso 

também traz consequências: o estacionamento nas vias, a movimentação das cargas 

pelos passeios (calçadas) obrigando os pedestres a trafegarem pela rua, e o próprio 

percurso que os caminhões fazem nas vias - aumentando a poluição e causando 

estragos no pavimento - podem causar um grande impacto na vida do usuário. Dessa 

forma, há de se conscientizar os motoristas, pedestres e os próprios operadores de 

carga de que é necessário prever e se precaver, de maneira a minimizar a influência da 

carga/descarga no contexto do trânsito. O aluno A27 também classificou uma outra 

imagem, contendo um caminhão estacionado, com operadores realizando uma ação 

de carga/descarga, como pertencente ao trânsito, porém não justificou.  

A aluna A20 classificou a imagem que continha pessoas conduzindo uma 

carroça trafegando em uma via como pertencente ao trânsito. Apesar dos alunos terem 

demonstrado no QI de que, em sua visão de trânsito, os automóveis eram os elementos 

predominantes, percebe-se que, ao apresentar outros tipos de veículo, a exemplo dos 

veículos não motorizados (carroça, bicicletas etc.), os estudantes passavam a refletir e 

inseri-los no contexto em questão. Ao apresentar sua imagem e a respectiva 

classificação, foi pedido à aluna que justificasse sua escolha, ao que respondeu: 

 
A20: “Porque ela anda na rua. E tudo que anda na rua é do trânsito.” 

 

Apenas 2 alunos classificaram suas imagens como não pertencentes ao trânsito: 

A21 e A30. O primeiro apresentou uma imagem de um homem manipulando maçãs 

num supermercado. A justificativa do aluno para sua classificação foi que o homem 

estava parado dentro de um supermercado e não numa rua. O segundo aluno, A31, a 

imagem que mostrava um carro estacionado na calçada e disse que não pertencia ao 

trânsito porque o carro estava parado.  

Após esta etapa, iniciamos um momento de conversa com os alunos. Pedimos 

que observassem os dois cartazes construídos. Em seguida, explicamos que, através 

deles, iríamos construir o nosso conceito de trânsito. A partir daí, foi escrito na lousa a 

pergunta “O que é trânsito?”, enquanto os alunos respondiam-na oralmente. A turma 

apresentou as seguintes respostas: 
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A6: Trânsito é aquilo que causa acidentes. 
A27: É uma lei para veículos e pessoas.  
A18: São os carros parados. 
A28: A sinalização. 
A31: As pessoas. 
 

Em seguida, pedimos à turma que, com base no que eles haviam observado nos 

cartazes e no que disseram, formulassem, em conjunto um pequeno texto que 

respondesse à pergunta registrada na lousa. Após algum tempo de discussão, a turma 

construiu o seguinte texto, conceituando o trânsito: 

Trânsito é onde as pessoas, os carros, as bicicletas, as motos e as carroças 
andam, param e estacionam. Mas não pode andar nem estacionar de 
qualquer jeito, porque tem leis que dizem como cada um pode fazer isso. 
Também tem sinalizações, que são as placas e os semáforos. Se não 
obeceder às leis, pode causar acidentes.  (Turma 5º ano, Dados da 
Pesquisadora) 

 

O resultado apresentado neste texto elaborado pelos discentes demonstrou que 

os alunos conseguiram ampliar a concepção inicial sobre o trânsito. Os alunos já 

detinham uma ideia do que era trânsito, porém de maneira geral e fracionada, como 

demonstrado nas respostas do Item 1 do QI. Após a atividade, a turma conseguiu 

ampliar seu conceito de trânsito, inserindo novos elementos e fazendo com que o 

mesmo englobasse outros aspectos relacionados ao tema, ou seja, aquele conceito que 

antes só contemplava a sinalização ou apenas os automóveis, posteriormente abarcou 

também outros elementos, como por exemplo os usuários, a legislação e o ato de ir e 

vir. Neste caso, pode-se dizer que ocorreu uma aprendizagem subordinada, que é 

quando uma nova informação, mais específica, se ancora num conhecimento prévio, 

mais amplo e generalizado,  tornando-o mais rico em significados, mais estável e 

diferenciado (MOREIRA, 2011).  

Levando-se em consideração que,  se o subsunçor “trânsito” ficou mais refinado 

e se diferenciou daquele anteriormente ancorado, ocorreu um processo de 

diferenciação progressiva na estrutura cognitiva dos alunos, já que o aluno diferenciou 

aquele primeiro conceito de trânsito, limitado e com poucos elementos, de um conceito 

que traz uma maior complexidade e envolve outros componentes. Moreira, ao tratar 

sobre a diferenciação progressiva, diz que 
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Através de sucessivas interações, um dado subsunçor vai, de forma 
progressiva, adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais 
refinado, mais diferenciado, e mais capaz de servir de ancoradouro para 
novas aprendizagens significativas. (MOREIRA, 2011, p. 20)  

 

Esse aprimoramento do subsunçor, no contexto da Educação para o Trânsito, 

nos remete à pesquisa de Kiefer (2011), cujo ponto positivo apontado pelos professores 

participantes da capacitação estudada pela autora foi a variedade de temas abordados 

durante o curso, que envolveram além das regras de trânsito, o estudo da história, 

efeitos da ação humana no meio ambiente, espaço urbano etc. Na opinião dos 

professores, essa prática favorece a compreensão da múltiplas variáveis que compõem 

tal temática. Ou seja, trabalhar o trânsito apenas sob a ótica das regras, leis e punições, 

limita a formação de um conceito mais amplo sobre este, prejudicando, inclusive, as 

aprendizagens futuras sobre o tema.  

É necessário que o mesmo aconteça na Educação para o Trânsito ao ser 

trabalhada com crianças.  Ao promover uma visão mais ampla do trânsito, com a 

inserção dessas múltiplas variáveis, possibilitamos aos educandos perceber que este 

não se compõe apenas de carros, semáforos e acidentes, mas também da concretização 

do direito de ir e vir, por exemplo.    

 

6.3 Atividade 2 (AT2) 

 

A aula foi iniciada através do questionamento: “O que é velocidade?”. Palavras 

como “rápido, veloz, correr” foram utilizadas nas respostas dos discentes, indicando 

relação entre velocidade e deslocamento. Apenas o aluno A4, ao buscar uma definição 

para velocidade, apresentou um exemplo relacionado ao trânsito, afirmando que 

velocidade “É oitenta quilômetros por hora!”. 

Quando solicitado que explicasse o que tinha dito, o discente respondeu que 

seria a velocidade que o carro andava. Neste caso, ele apresentou um conhecimento 

prévio mais propício a ser considerado um ancoradouro inicial. 

No intuito de aprofundar a sondagem do conhecimento dos discentes e, 

possivelmente, introduzir organizadores prévios, fizemos um questionamento ao 

restante da turma: “Como é possível saber que o carro está a 80km/h?”. Porém, estes 
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permaneceram em silêncio, mesmo que, aparentemente intrigados. Ficou perceptível 

que, ainda que a Proposta Curricular (JUAZEIRO, 2013) utilizada pelo município 

indique que, desde o 4º ano os alunos já tenham trabalhado, através do eixo Grandezas 

e Medidas, conteúdos relacionados às medidas de comprimento, diante da situação 

nova que lhes foi posta, a turma não demonstrou capacidade de transferência do 

conhecimento. Cabe esclarecer que a capacidade de aplicar o conteúdo aprendido em 

novas situações consiste numa evidência da existência de aprendizagem significativa 

(MOREIRA, 2011). Mesmo que a relação do conteúdo de Grandezas e Medidas, neste 

caso específico, estivesse correlacionado ao conceito de distância (comprimento) e 

tempo, seria possível os alunos ao menos observassem que na expressão há grandeza 

de comprimento e de tempo. 

Dois alunos foram convidados para virem à frente com o objetivo de ilustrar o 

questionamento: “Quanto cada um destes colegas pesa?”. Os alunos se manifestaram 

com respostas diversas, falando de maneira simultânea: “70 quilos! 60 quilos!” 

Chamamos a atenção da turma para o fato de terem emergido respostas diferentes a 

uma mesma questão e, a partir daí, lançamos outra pergunta: “De que maneira 

poderemos ter certeza do peso de cada um?”. A resposta foi uníssona: pesando os 

alunos. Diante disso, explicamos que “pesar” os alunos seria uma forma de medir a 

massa corporal, e que existem diversos tipos de medidas, a exemplo da hora e dos 

minutos, que indicam o tempo, bem como o quilômetro e metro, que indicam o 

comprimento. Em seguida, perguntamo-lhes: “E a velocidade? Será que ela também 

pode ser medida?”. A classe ficou dividida, com alguns alunos dizendo que não e 

outra parte dizendo que sim.  

Para Moreira (2011), muitas vezes, o conhecimento está presente na estrutura 

cognitiva, porém, não se configura imediatamente como subsunçor apenas por não 

estar organizado de maneira que se torne disponível a subsumir os novos 

conhecimentos. Torna-se necessário, então, o uso de organizadores prévios. Ao 

relacionar o ato de medir a massa corporal dos alunos, o tempo e o comprimento e à 

possibilidade de medir a velocidade, fez-se uso de organizadores comparativos, que 

ajudam a “integrar novos conhecimento à estrutura cognitiva e, ao mesmo tempo, a 

discriminá-los de outros conhecimentos já existentes” (MOREIRA, 2011, p.30).  
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A estratégia utilizada para a realização da atividade foi a formação de pequenos 

grupos, em que cada componente teria um papel determinado (lançar o carrinho, 

cronometrar o tempo, registrar os resultados), e organizar a execução em 2 rodadas. 

Foram escalados 4 alunos para participar da primeira rodada: dois lançaram os carros 

e os outros 2 cronometraram o tempo. O aluno A2 lançou o carrinho, que demorou 0,1 

segundo para percorrer os 149 centímetros (cm) da fita métrica. Em seguida, o aluno 

A7 lançou outro carrinho, que fez o mesmo percurso em um tempo de 0,07 segundos. 

Propositadamente, registramos na lousa apenas o tempo registrado no cronômetro e, 

em seguida, fizemos os questionamentos: “Os dois carrinhos levaram tempos 

diferentes para percorrer os 149 cm da pista. Por que isso aconteceu?”. Observamos 

que, nas respostas, a maioria da turma respondeu que foi porque um carro correu mais 

rápido que o outro. Não cabia, neste momento, indagar sobre as razões deste fato, já 

que não consistia no objetivo da pesquisa em questão.  

Dessa forma, apresentamos mais uma pergunta à turma: “De que maneira 

podemos ter certeza que um carrinho andou mais rápido que o outro?”, às quais 

obtivemos as seguintes respostas: 

A12: A gente viu que um carrinho correu mais que o outro. 
A21: É só a gente olhar. 
A20: Porque um demorou menos tempo na pista. 

 

Apenas a aluna A20 relacionou a questão do tempo à velocidade. No entanto, 

dependendo do tipo de ideia já existente na estrutura cognitiva, a AS pode ficar 

comprometida. Neste caso, observamos que os alunos A12 e A21 sugeriram lançar mão 

de estratégias não-padronizadas de medidas (observação visual sem o auxílio de 

instrumentos de medidas) para estimar a velocidade dos carrinhos, o que poderia vir 

a ser um elemento dificultador da aprendizagem, tendo em vista que, nesta fase 

escolar, os alunos já deveriam estar fazendo uso de unidades de medidas 

convencionais. Destaca-se aqui a relevância do mapeamento adequado do 

conhecimento prévio do aluno antes da aplicação da estratégia didática, visando à 

preparação de um material que seja relacionável às ideias presentes na estrutura 

cognitiva do aluno, ou seja, um material potencialmente significativo (MOREIRA, 

2011). 
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Na segunda rodada, outros 4 alunos se dispuseram a participar. A atividade, 

neste momento, já detinha a atenção de toda a turma que, no início da aula, estava 

dispersa e desatenta. Cabe aqui observar que, na TAS, a predisposição para relacionar 

os novos conhecimentos àqueles preexistentes na estrutura cognitiva é uma das 

condições essenciais para que o aluno aprenda significativamente. Para Moreira 

(2011), tal condição é uma das mais difíceis de serem satisfeitas, considerando que o 

aluno deve “querer relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e não 

literal, aos seus conhecimentos prévios” (MOREIRA, 2011, p. 25). Ainda que a TAS, ao 

falar de predisposição, se refira ao exercício cognitivo, é possível considerar que o fato 

de a turma participar ativamente dos momentos promovidos pela proposta didática 

seja uma evidência de que os alunos apresentaram uma intencionalidade em aprender 

o que estava sendo ensinado. 

O aluno A5 lançou o carrinho de um ponto localizado antes do início da pista, 

o que inviabilizaria comparar a distância percorrida com outros carrinhos. A aluna 

A26, que estava responsável pela cronometragem, ao registrar o tempo na lousa (0,12 

segundos), fez o seguinte comentário: “Este aqui demorou mais tempo porque ele 

começou a correr antes de começar a pista”. Percebemos que a aluna levantou a 

hipótese de a distância influenciar o tempo que o carro leva para percorrer o trajeto 

especificado. O aluno A18 complementou a fala da colega dizendo: “Lógico que se a 

pista é maior, ele vai demorar mais tempo”. Aproveitamos a discussão para questionar 

a turma: “Então a distância influencia na velocidade?”, cuja resposta veio novamente 

do aluno A18: “Claro, professora! Como é que a gente vai saber o tempo certo se cada 

um correr numa pista de tamanho diferente? Não dá nem para comparar!”. Esta fala 

do aluno foi seguida do diálogo: 

Pesquisadora (P): Então, se a gente souber apenas o tempo que o carro 
demorou para percorrer a pista saberemos exatamente em que 
velocidade ele andava? 
A10: Não. A gente só vai saber quanto ele demorou para chegar no fim 
da pista. Mas a velocidade não. O tempo não é a velocidade. Tempo é 
hora. 
P: E como a gente sabe em que velocidade ele andava? 
A18: Tem que calcular... 
P: Mas para calcular, precisamos de números. Que números seriam 
esses? Já temos o tempo que cada carrinho gastou para atravessar a 
pista. E o outro número, qual seria? 
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A26: Professora, e se a gente calculasse assim: a gente via o tamanho da 
pista e depois o tanto que o carro demora pra chegar no final. Porque o 
tamanho da pista tem números. Aqui ó, 149 ela mede. Deve ser esse o 
outro número. 
A24: Ah, então foi por isso que a professora colocou a pista com essa fita 
aqui! Pra gente já saber o tamanho da pista que o carro ia correr! 
A26: Então a gente tem que calcular o tempo que o carrinho gasta pra 
andar na pista toda. Mas eu só não sei como é que faz. A gente soma, 
professora? 

 

O diálogo acima demonstra que a classe já começava a ter uma ideia de que o 

cálculo da velocidade dependia da distância e do tempo. Neste ponto da aula, os 

alunos começam a demonstrar indícios de diferenciação progressiva, como quando o 

aluno A10 diz que “tempo não é a velocidade”. A reconciliação integrativa pode ser 

evidenciada no trecho em que o aluno A18 suscita a necessidade de um cálculo, 

seguido da fala da aluna A26, quando esta sugere quais dados devem compor o cálculo 

da velocidade dos carrinhos.  

O momento seguinte envolveu o cálculo da velocidade dos três carrinhos 

lançados. Porém, foi necessário que o terceiro carrinho fosse lançado novamente pelo 

fato de, anteriormente, ter sido lançado de uma distância diferente dos demais. Desta 

vez, o carrinho fez o trajeto em um tempo de 0,12 segundos. Na lousa, foi feita uma 

tabela contendo a distância percorrida e o tempo utilizado por cada carrinho. Os 

cálculos foram brevemente explicados à turma e realizados de maneira coletiva, já que 

não se pretendia, nesta proposta, ensinar a calcular a velocidade, mas, fazê-los 

perceber que a velocidade é mensurável e, em seguida, relacioná-la ao contexto do 

trânsito. 

Iniciamos o momento seguinte com a exposição de imagens de placas 

indicativas de velocidade. Questionamos o que significavam tais sinalizações, então, 

responderam “velocidade”, demonstrando que os alunos já detinham um certo 

conhecimento sobre a sinalização de trânsito. De acordo com Faria (2002), as origens 

desse conhecimento podem ser diversas: campanhas publicitárias, ações esporádicas 

e o ensino nas escolas. Em seguida, foi questionado como era possível saber se o carro 

estava naquela velocidade indicada na placa. As respostas apresentadas pelos alunos 
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indicaram que os mesmos já conseguiam transferir o que foi aprendido no momento 

anterior para uma situação real: 

A1: É só medir a pista e saber o tempo que o carro demorou pra passar 
nela. 
A9: Mas tem que calcular também. 
A1: Aí vai saber se ele está correndo mais que o que a placa diz. Se 
estiver, vai ser multado. 

 

Ao citar a multa como consequência imediata da infração de alta velocidade, 

observamos que as ações educativas ainda transitam, além do ensino de regras, a via 

da punição: para a criança, provavelmente, ato de andar em alta velocidade apenas 

acarreta em multa. No intuito de ampliar os resultados das ações educativas voltadas 

ao trânsito, Faria (2002) sugere que estas abordem, além das memorização de regras 

“o desenvolvimento de um maior nível de confiança e respeito às regras, uma maior 

consciência da necessidade de segurança, o desenvolvimento da noção de cidadania 

como base para convivência no trânsito e em sociedade” (FARIA, 2002, p. 90). 

Explicamos, então, que as placas indicam limites de velocidade, por meio das 

quais o motorista tomaria conhecimento da velocidade máxima permitida naquelas 

vias. Também abordamos como era feito o cálculo da velocidade máxima permitida, 

cuja análise considera fatores como as características técnicas das vias, o reflexo, fluxo 

de automóveis, proximidade com locais de passagem de pedestres etc. Os alunos 

teceram comentários que indicaram que a turma estava conseguindo estabelecer 

relação entre o que foi visto na proposta didática e seu cotidiano: 

A18: Quando a gente lançou os carrinhos, não tinha nenhuma placa de 
limite de velocidade, então podia correr muito, né, professora? 
A23: Só que aí, quanto mais corria, mais poderia bater na parede e sofrer 
um acidente. É por isso que tem muito acidente. Porque as pessoas 
andam em alta velocidade onde não pode.  
A17: Então a gente tem que ficar olhando a velocidade que pode e quanto 
nosso carro tá correndo. Não pode correr mais rápido do que diz na 
placa.  

 

6.4 Atividade 3 (AT3) 

 

A Atividade 3 (AT3) trouxe como tema principal as regras de trânsito, cujos 

objetivos consistiam em levar o aluno a refletir sobre a responsabilidade de cada um 
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na observação das regras de trânsito e desenvolver o senso de autorresponsabilização, 

ética e cidadania, contribuindo para o bom andamento do trânsito, independente de 

qual papel exercemos nele. Para isso, os alunos deveriam atribuir regras de trânsito, 

escritas em tarjetas, aos perfis de pedestre, motorista ou motociclista, especificados em 

cartazes.  

Para a realização da atividade, a turma foi dividida em grupos. Inicialmente, a 

proposta era que fossem formadas equipes de 5 crianças, porém, encontramos muita 

resistência dos alunos em agruparem-se: não queriam mudar suas cadeiras de lugar e 

uma grande parte perguntou se podia fazer a atividade sozinha. Com isso, ficou 

perceptível a ausência de hábito na prática do trabalho em conjunto da turma.  

Cabe ressaltar que a atividade em grupo foi elaborada considerando que o 

trânsito é um ambiente em que a colaboração, ou seja, o trabalho feito em conjunto 

para o bom andamento de algo, deve se sobressair em relação ao individualismo. E a 

escola, enquanto espaço de convivência, de compartilhamento de saberes e de 

promoção à colaboração mútua deve ajudar o aluno a desenvolver competências tais 

como empatia, capacidade de diálogo, cooperação etc., todos necessários ao usuário 

do trânsito. Para Carvalho et al. (1998), no cotidiano escolar tradicional, as interações 

professor-aluno-professor se sobressaem em relação às interações aluno-aluno. Estas, 

quando acontecem, ainda que façam parte de uma atividade, são vistas como 

desordem, bagunça na sala de aula. É por este motivo que, muitas vezes, os professores 

priorizam as atividades individuais, as quais os discentes realizam em silêncio ou 

interagindo eventualmente com o professor. No entanto, os autores defendem que  

Na escola, na sala de aula, deve haver tempo para comunicação, reflexão e 
argumentação entre os alunos – fatores importantes para o desenvolvimento 
da racionalidade e dos conteúdos metodológicos e atitudinais -, pois a 
interação do aluno com seus iguais é imprescindível na construção, 
eminentemente social, de um novo conhecimento. É também na dicussão com 
seus pares que surgem o desenvolvimento lógico e a necessidade de se 
expressar coerentemente. O enfrentamento de outros pontos de vista faz com 
que seja necessário coordená-los com as próprias ideias e essa coordenação dá 
lugar à construção de relações, o que contribui para o desenvolvimento de um 
raciocínio coerente (para Piaget, cooperar ou co-operar significa “operar 
junto”). (CARVALHO et al. 1998, p. 31) 

  

Além disso, ao trazer para a atividade as regras de trânsito aplicada aos diversos 

perfis assumidos pelos usuários (motorista, pedestre, motociclista), buscou-se levar os 
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alunos a refletirem sobre as mais variadas situações existentes no trânsito, 

considerando que os usuários não permanecem sempre no mesmo perfil: ora se é 

motorista, ora pedestre, ora passageiro etc. Coadunando com Carvalho et al. (1998), no 

contexto do trânsito, para que uma atitude de cooperação (operar junto) seja bem 

desenvolvida, é preciso que os usuários se coloquem constantemente no lugar do 

outro, ou seja, o motorista se coloque no lugar do pedestre, este no lugar do motorista 

etc., para que uns colaborem com os outros e todos com a costrução de um trânsito 

menos violento e mais humanizado. Para Souza (2010, p.91), 

[...] é fundamental que os alunos compreendam que nenhuma atitude no 
trânsito pode ser considerada sob o ponto de vista individual, uma vez que a 
adoção de comportamentos de risco expõe, também, a vida de outras pessoas. 
(SOUZA, 2010, p.91) 
 
 

Para a realização da atividade foram formadas 4 equipes: duas com 5 alunos e 

duas com 4, ou seja, 18 alunos participaram da atividade. Antes de dar início à 

atividade do dia, fizemos uma breve revisão oral da AT2, com o objetivo de captar o 

que a turma havia aprendido.   Ao questionar sobre o que tínhamos feito na aula 

anterior,  obtivemos respostas que se referiam ao cálculo da velocidade dos carros, a 

exemplo da frase abaixo, dita pelo aluno A29: 

A29: Calculamos a velocidade dos carros. 
 

Em seguida, indagamos de que forma a velocidade foi calculada, obtendo as 

seguintes respostas: 

A6: Pela calculadora. 
A31: Mas a gente olhou no cronômetro também, quanto tempo os carros 
levavam para atravessar a pista toda. 
A26: E tinha que colocar o tamanho da pista também, né, professora? 
A29: Era tudo, o tamanho da pista, a hora, a velocidade, tinha que 
colocar tudo pra calcular. 

 

 Pelas falas dos alunos, observamos que, após a realização da AT2, a turma 

começou a perceber a relação entre tempo, distância e velocidade, o que indica a 

formação dos primeiros subsunçores para as futuras aprendizagens sobre o conceito 

físico de velocidade.  Para estes alunos a velocidade não mais representava apenas 

“rapidez”, mas uma grandeza, algo que pode ser medido. Ao subsunçor “velocidade” 
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foram atribuídos novos significados, possibilitando-o servir de ancoradouro para 

outras aprendizagens, tornando-as significativas. Ou seja, ocorreu um processo de 

diferenciação progressiva que, segundo Moreira, acontece quando o sujeito começa a 

dominar situações de uma área ou campo conceitual e, a partir daí, vai alcançando 

novos conhecimentos e, progressivamente, diferenciando os subsunçores que possui 

daqueles recentemente adquiridos (MOREIRA, 2008).  

Como afirmado anteriormente, não há diferenciação progressiva sem 

reconciliação integradora. Caso a primeira ocorra sem a segunda, é provável que haja 

uma compartimentalização do conhecimento, de maneira que surjam informações 

compartimentadas na estrutura cognitiva do indivíduo. Dessa forma, podemos 

afirmar que, ocorreu também um processo de reconciliação integradora, tendo em 

vista que a turma compreendeu que, além da velocidade representar rapidez, 

movimento, deslocamento, esta também pode ser medida através de cálculos com 

dados como o tempo e a distância percorrida pelo automóvel. Ou seja, os alunos 

diferenciaram sua ideia inicial de velocidade enquanto sinônimo de rapidez do 

conceito físico de velocidade e, simultaneamente, reconciliaram-na ao fato desta ser 

mensurável e através de quais dados podemos mensurá-la.  

Após a retomada do que foi visto na AT2, deu-se prosseguimento à Atividade 

3, explicando que cada equipe receberia um envelope, contendo tarjetas com regras de 

trânsito, e um cartaz com uma tabela. Nesta, estavam discriminados três perfis de 

usuários de trânsito: pedestres, motoristas e motociclistas. As equipes deveriam ler 

cada regra, identificar a qual perfil ela mais de adequava e fixá-la no cartaz, no campo 

correspondente da tabela.  

Numa análise global esta foi a atividade em que os alunos mais se 

concentraram, excluindo-se aquelas que envolviam elaboração de desenhos. Ficou 

perceptível o esforço dos grupos em ler as regras e discutir a qual perfil elas mais se 

adequavam. No entanto, nesta atividade também ficou mais evidente a dificuldade de 

leitura e compreensão de texto apresentadas pela turma, já mencionadas neste 

trabalho. Ainda que houvesse previsto tal dificuldade e buscado amenizá-la trazendo 

as regras impressas em tarjetas, por vezes, tive de fazer a leitura para que o grupo 

compreendesse o que estava escrito e atribuir as normas ao perfil adequado.   
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Para Carvalho (2013), o domínio da leitura e da escrita tem grande influência no 

sucesso do processo de aprendizagem do aluno, no contexto escolar. O autor ainda 

afirma que, quase sempre, o ensino dos usos e formas da linguagem escrita fica 

segregado à disciplina de Língua Portuguesa. Todavia, não é somente nesta disciplina 

que a leitura e a escrita são utilizadas, mas também nas demais. Esta inabilidade em 

lidar com a língua escrita pode trazer “implicações no desempenho dos alunos em 

termos da aquisição, elaboração e expressão do conhecimento, com as decorrentes 

consequências em termos de sucesso escolar” (CARVALHO, 2013, p.2). 

No entanto, consideramos que tal dificuldade não trouxe prejuízo aos 

resultados dessa atividade, já que a mesma foi identificada ainda nas conversas 

preliminares com a professora e a coordenadora pedagógica, além de diagnosticada 

através do QI.  Neste ponto evidencia-se a importância de um adequado mapeamento 

dos conhecimentos prévios do aluno acerca do conteúdo a ser ministrado, 

acrescentado do diagnóstico das habilidades e competências dominadas pelos alunos, 

e que são necessárias à realização das atividades que levarão este aluno à aquisição 

dos novos conhecimentos.  

A atividade promoveu muitas discussões e reflexões, tanto sobre as regras de 

trânsito, quanto sobre os diversos perfis assumidos pelos usuários das vias no contexto 

do trânsito.  Através das discussões, os alunos perceberam que há perfis de usuários 

diferentes e que uma mesma pessoa os assume em situações diversas. O diálogo 

abaixo, travado entre a pesquisadora e o grupo 1, demonstra o momento em que o 

aluno A29 demonstra compreender o que está sendo explanado: 

 

Pesquisadora: Já naquele semáforo que tem um bonequinho, é só tem 
duas cores, o verde e o vermelho, pra quem é especificamente? 
A29: Pra gente. 
Pesquisadora: A gente quem? 
A29: A gente que está a pé.  
Pesquisadora: Mas e se você for dirigindo seu carro até o centro da 
cidade e passar naquele semáforo de três cores, você deve obedecê-lo?  
A29: Se eu for o motorista, sim.  
Pesquisadora: Mas aí você estaciona seu carro na rua seguinte e 
retorna a pé pelo mesmo semáforo. Você deve obedecê-lo da mesma 
forma de quando estava dirigindo. 
A29: Eu acho que não, né?  
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Pesquisadora: Por que? 
A29: Se eu descer do carro, eu não sou mais motorista, sou pedestre.   

 

A partir do diálogo acima, os demais componentes do grupo iniciaram um 

debate, suscitando situações diversas, identificando os diversos perfis: 

 

A21: Se eu vim de carro pra escola com meu pai eu sou passageiro, e se 
eu volto a pé, sou pedestre. 
A10: Se eu venho de moto pro centro eu sou motociclista, mas se eu 
venho a pé eu sou pedestre. E se venho de carro sou motorista. Aí eu 
preciso obedecer as regras do jeito que eu estiver andando, ou a pé, ou 
de moto, ou de carro.  

 

Dessa maneira, pudemos perceber que o Grupo 1 havia compreendido que a 

forma de locomoção determinava o perfil do usuário da via, e que havia regras 

específicas para cada um.  

Ao longo da realização da atividade, as equipes, em suas discussões, debateram 

sobre uma ou outra regra que se aplicava a um ou mais perfis, como no diálogo abaixo, 

em que os alunos do Grupo 3 ficaram em dúvida sobre a regra “sempre sinalize 

quando virar a curva, ou mudar a direção”: 

A24: Esse é daqui ou daqui. É dos dois! (A aluna mostrava no cartaz os 
espaços correspondentes a motorista e ao ciclista). 
Pesquisadora: Mas por que é dos dois? 
A24: Porque tem que mostrar para as pessoas que você vai dobrar 
naquela rua. Como é que as pessoas vão saber? 
Pesquisadora: Mas que pessoas são essas que o motorista ou 
motociclista têm que mostrar? 
A24: Todos. O motorista do outro carro e até o pedestre, pra ele não 
atravessar a rua e ser atropelado. 
A28: Então todos têm que sinalizar mesmo. Menos o pedestre, né, 
professora? Como ele vai sinalizar? Ele só vai olhar se o carro vem ou 
não. Tem regra que é só pra pedestre, e tem regra que pode ser pra carro 
e moto. 

Neste momento, percebe-se que os alunos do Grupo 3 compreenderam que 

havia regras que se aplicavam a um ou mais perfis.  

A velocidade foi discutida pelo Grupo 3, através da regra “dirija em velocidade 

adequada à via em que trafega”. Ao ler a tarjeta, o aluno A9 comentou que esta regra: 

“só pode ser para um carro ou moto, já que não tem como uma pessoa controlar sua velocidade”.  
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Em seguida, o aluno A28 questionou: “Mas qual é a velocidade adequada? Como é que eu 

vou saber se é pra dirigir a 20km ou a 30km?” 

Os alunos demonstraram, através do comentário, que tinham noção de que é 

preciso saber em qual velocidade o veículo está trafegando e qual a velocidade 

permitida na via. Durante a discussão deste regra, também fizeram uso de termos 

como “quilômetros por hora”, “velocidade alta” e “velocidade baixa”, o que indica 

também que já conseguiam perceber que, nem sempre, velocidade se refere apenas à 

rapidez (sentido de alta velocidade). Neste momento, apresentamo-lhes a informação 

de que as placas indicativas de quilometragem nas vias serviam exatamente para este 

fim e que algumas vias exigiam alta velocidade e outras, baixa velocidade.  

Esta também foi  a atividade em que os alunos utilizaram mais exemplos do seu 

cotidiano. Durante as discussões, sempre surgiam exemplos de práticas no trânsito em 

que os alunos relatavam um acontecido consigo ou com alguém próximo (amigo, 

família etc.), como ilustrado na fala a seguir, quando o Grupo 1 discutia a regra “antes 

de sair ou entrar de uma garagem, verifique se não há pedestres vindo de qualquer 

direção”: 

A10: “Quando meu pai tira o carro (da garagem) ele manda eu ficar 
olhando pra ver se passa carro ou pessoa. Porque se ele der uma ré e 
passar a pessoa, ele atropelava sem querer. Então essa era uma regra de 
trânsito e eu não sabia, não era, professora?” 

Para Souza (2010), a junção entre o universo cultural do aluno e os conteúdos 

formais sobre o trânsito, promovem uma nova leitura da realidade, proporcionando, 

dessa forma, mudanças de atitude. 

Ao trazer suas experiências pessoais para a discussão sobre o tema trânsito, 

constatamos que os alunos buscaram estabelecer relações entre aquilo que já sabiam e 

o conhecimento que estava sendo-lhes apresentado naquele momento, utilizando 

exemplos de falas e comportamentos que presenciavam  (ou mesmo praticavam) em 

seu cotidiano.  Na Aprendizagem Significativa este processo consiste na interação não-

arbitrária e não-literal entre os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo e os novos conhecimentos. Considera-se não-arbitrária porque as novas 

informações não interagiram com qualquer conhecimento presente na estrutura 

cognitiva dos alunos, mas com aqueles que se referia específicamente ao contexto do 

trânsito. A não-literalidade da aprendizagem apresentada pelos alunos se refere ao 
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fato de que eles não aprenderam ao “pé da letra”, ou seja, não houve uma 

aprendizagem cuja memorização tenha sido palavra a palavra, mas algo que foi 

compreendido em sua essência.  

Ainda neste caso pode-se demonstrar a diferença entre a Aprendizagem 

Significativa e a Aprendizagem Mecânica. Nas atividades apresentadas aos alunos na 

presente pesquisa, buscou-se propor atividades que conduzissem a turma à uma 

aprendizagem não-literal, ou seja, que não fosse puramente memorística, com 

“decoreba” de regras de trânsito. Buscou-se, antes, levar os alunos a compreender cada 

regra, incentivando-os a explicarem-nas,  utilizando-se de exemplos do seu cotidiano. 

Para Moreira (2011), a aprendizagem mecânica apresenta algumas características, tais 

como: “armazenamento literal, arbitrário, sem significado;  não requer compreensão; 

resulta em aplicação mecânica a situações conhecidas”.  Já na aprendizagem 

significativa, a “incorporação é substantiva, não arbitrária, com significado; implica 

compreensão, transferência, capacidade de explicar, descrever, enfrentar situações 

novas” (MOREIRA, 2011, p. 32). 

Cabe aqui salientar que não há uma dicotomia entre aprendizagem significativa 

e aprendizagem mecânica: ambas fazem parte de um mesmo contínuo e podem vir a 

ser complementares numa mesma ação intencional de ensino e aprendizagem. A 

pesquisa em tela buscou, no entanto, favorecer o máximo possível a ocorrência de 

aprendizagem significativa, fazendo uso dos seus princípios e diretrizes, desde a sua 

elaboração, aplicação e análise. 

 

6.5 Atividade 4 (AT4) 

 

A Atividade 4,  ao trazer o tema Cidadania e Ética no trânsito, buscou conciliar 

as atividades anteriores de maneira que os alunos pudessem  identificar as atitudes 

inadequadas para um trânsito seguro e relacioná-las à velocidade no trânsito. Dessa, 

forma, a mesma estava composta de duas etapas: na primeira, a turma deveria 

identificar as atitudes inadequadas num cartaz com a imagem do trânsito de uma 

cidade fictícia e, na segunda, estabelecer relações entre tais atitudes e a velocidade no 
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trânsito.  Em suma, a AT4 foi pensada como uma forma de propiciar a transferência 

do conhecimento construído nas atividades anteriores, para situações do cotidiano.  

Para isso, elaboramos um cartaz contendo a imagem de uma cidade chamada 

Piração (Figura 7), extraída do livro Onde fica o Paraíso?/Um passeio no passado, 

pertencente à coleção Viva o Trânsito, publicada em 2008 e distribuída nas escolas 

públicas brasileiras.  

Figura 7: Imagem da Cidade Piração, utilizada na AT4. 

 

Fonte: BRASIL, 2008. 

A escolha dessa imagem se deu exatamente por esta ilustrar um grande número 

atitudes inadequadas a um trânsito seguro, tal como as presenciamos em nosso 

cotidiano, a exemplo de: motorista se alimentando ao dirigir, táxi superlotado, 

motoristas falando ao telefone enquanto dirigem, ônibus trafegando em alta 

velocidade, carros freando muito próximo ao pedestre, criança jogando lata pela janela 

da van em movimento etc. Ou seja, a mesma foi escolhida pela sua proximidade com 

a realidade que os alunos vivenciam no trânsito. Para Faria (2002), os programas de 

ET devem se aproximar o máximo da realidade do aluno, exercitando a atenção nas 

situações de tráfego, de maneira que eles possam refletir sobre estas e escolher as 

atitudes mais seguras, se comportando o mais adequadamente no trânsito.  

 No dia da aplicação da AT4, o número de alunos presentes em classe foi o 

menor entre os demais: apenas 14 alunos estavam presentes e, destes, 10 participaram. 
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A justificativa da professora para o número baixo de alunos foi a de que era uma sexta-

feira e que neste dia da semana, geralmente, poucos compareciam à escola. Os 4 alunos 

que não aceitaram participar foram aqueles que mais apresentaram dificuldades na 

leitura e escrita durante os momentos anteriores. Estes alunos foram redirecionados 

pela professora regente para uma outra atividade.  

Esta foi a atividade que demorou menos tempo para ser realizada. Em 40 

minutos finalizamos todo o processo de aplicação e debate sobre a influência da 

velocidade nos elementos descritos pelos alunos. Neste dia não houve resistência da 

turma em se agrupar para observar a imagem (havia 4 cartazes para a turma de 10 

alunos), nem interferências (distrações) em relação à realização da escrita pelos alunos,  

bem como na hora da discussão. Observamos que a turma apresentou um bom 

envolvimento durante a execução das tarefas, demonstrando interesse e proatividade, 

o que pode ser atribuído ao reduzido número de alunos em classe neste dia. Além 

disso, houve uma maior interação entre os alunos e a pesquisadora e, como já 

mencionado, um maior aproveitamento quantitativo e qualitativo do tempo da aula. 

Para Pintoco (2017),  

O tamanho da turma representa um indicador importante das condições de 
trabalho  do  professor  em  sala  de  aula  e  também  das  condições  de 
aprendizagens  dos  alunos.  Assim,  as  turmas  menores  propiciam  aos  
alunos uma atenção mais individualizada e um trabalho mais diferenciado. A 
redução do  tamanho  da  turma,  por  vezes,  está  relacionada  a  melhores  
resultados  no desempenho dos alunos, mas não há evidência de que a 
redução de alunos seja a melhor estratégia adotada na política educacional. 
Entretanto, em pesquisas realizadas  tem  se  apontado  que  as  turmas  
menores  trazem  benefícios significativos na educação pré-primária e na 
educação primária inicial e que em  alguns  países  o  resultado  também  é  
positivo  tratando-se  de  crianças  de classes sociais mais baixas ou 
pertencentes a minoria (PINTOCO, 2017, p. 93) 

 

 Os resultados apresentados pela turma indicaram que os alunos conseguiram 

identificar grande parte das atitudes inadequadas contidas no cartaz.  A superlotação 

do taxi e da van escolar foram as mais citadas: 9 crianças a colocaram em seus registros. 

As atitudes “motorista comendo ao dirigir”, “criança arremessando lixo” e “ônibus 

andando em alta velocidade” foram citadas por 7 alunos, cada uma. Outras atitudes 

percebidas pelos alunos, embora em menor número, e estão demonstradas na Tabela 

7. 
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Tabela 7: Atitudes inadequadas identificadas pelos alunos. 

ATITUDES QUANTIDADE DE CITAÇÕES 

Superlotação dos veículos 9 

Motorista comendo ao dirigir 7 

Criança arremessando lixo da janela do 
carro em movimento 

7 

Faixa de pedestre sendo removida pelo 
gari 

6 

Não observância aos comandos do 
guarda de trânsito 

6 

Motorista freando muito próximo ao 
pedestre/em cima da faixa de pedestre 

5 

Motorista do ônibus ouvindo música 
através de fones de ouvido 

4 

Motoristas falando ao telefone enquanto 
dirigem 

3 

Skatista andando no meio da rua de 
forma imprudente 

3 

Garoto de patins pegando carona na 
parte de fora do onibus 

3 

Bebê andando na parte da frente da van 3 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

 

Apesar de, na imagem, a maioria das atitudes inadequadas estarem sendo 

representadas por motoristas, os alunos conseguiram identificar as poucas que 

estavam sendo praticadas por usuários com outros perfis (skatistas, patinador, 

passageiros etc.), o que já demonstra um evolução em relação à percepção da turma 

quanto à presença e papel atuante do homem no trânsito, inclusive quando este não 

ocupa a posição de motorista. 

Neste ponto a turma também demonstrou que compreendeu que os pedestres, 

ciclistas, skatistas, motociclistas, passageiros etc. precisam assumir uma postura 

atuante e colaboradora para a construção de um trânsito mais seguro e organizado. 

Além disso, ao identificar as atitudes inadequadas de variados perfis, os alunos 

demonstraram ter desenvolvido capacidade de analisar e refletir sobre tais 

comportamentos inseguros no trânsito, criticando-os e apontando, em cada caso, qual 

atitude seria correta (BRASIL, DNT, 2009), a exemplo da observação da aluna A24 

sobre a imagem do menino que está de patins, andando agarrado ao ônibus: 
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A24: Ele não deveria fazer isso. É muito perigoso, porque o motorista 
pode frear e ele bater o nariz no ônibus. A gente tem que andar de patins 
na calçada ou na pracinha. 

 

Como já citado, Souza (2010) nos alerta para o fato de não tratar o trânsito com 

o aspecto reducionista da visão negativa sobre o mesmo, ou seja, não enfatizar apenas 

a ótica do acidente e da punição. Por outro lado, é preciso que os alunos tenham acesso 

à situações reais, o que implica, por vezes, em trazer à sala de aula atividades que 

demonstrem também as atitudes inadequadas, a possibilidade de acidentes e demais 

ocorrências negativas, para que estes possam ter uma visão mais realista do mesmo. 

Obviamente, nestes casos, é necessário considerar o nível cognitivo, psicológico e 

emocional dos estudantes para não correr o risco de, ao invés de levar o aluno a refletir 

sobre o tema, reforce o sentimento negativo.   

Fazer uma Educação para o Trânsito pautada apenas em situações ideais, onde 

as ocorrências são sempre as mais adequadas (motoristas obedientes às regras, 

pedestres prudentes e atentos, trânsito organizado, vias com sinalização adequada) 

pode não habilitar o usuário a agir adequadamente ao se deparar com uma situação 

adversa. Além disso, na concepção de Faria (2002),  

o que a criança e o adolescente veem na rua não é este ambiente ideal. Esta 
incompatibilidade entre o que é ensinado como adequado, com aquilo que 
observam na rua sem possibilitar a crítica necessária, os confunde e, no final 
desse processo, os levará a desacreditar nos conteúdos. (FARIA, 2002, p.05) 

 

No segundo momento da AT4 solicitamos aos alunos que lessem as atitudes 

que haviam registrado em sua atividade e dissessem quais delas tinham alguma 

relação com a velocidade no trânsito e a explicassem. Ao contrário do momento inicial 

da AT1, quando tivemos dificuldade em obter a participação voluntária dos alunos na 

atividade, nesta, todos os 10 se dispuseram a vir à frente da turma, fazer a leitura e dar 

as explicações solicitadas, não apresentando nenhum tipo de resistência ou receio, ao 

contrário, demonstraram segurança, domínio e vontade de participar.  

Segundo Masini (2008), as relações entre professor e aluno têm grande 

influência na aprendizagem significativa. Para que o aluno aprenda significativamente 

é necessário que o professor aproveite aquilo que o aluno já sabe como exemplo do 

que será ensinado. Para isso, é preciso que o educador esteja atento ao aluno de forma 
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que estabeleça uma relação mais próxima das diversas situações de aprendizagem do 

discente, dando sentido às suas experiências pessoais e fazendo-o se sentir-se seguro 

a ponto de relacioná-las com os novos conhecimentos e se desenvolver. Para a autora, 

É por meio da aprendizagem que o ser humano desenvolve habilidades, 
raciocínios, atitudes, valores, vontades, interesses, aspirações, integração, 
participação, realização. (MASINI, 2008, p. 114) 

 

Ao trazer a questão da velocidade para o contexto da Cidade Piração, os alunos 

também demonstraram que conseguiram compreender o conceito de velocidade 

enquanto grandeza (ou seja, algo mensurável), como algo que pode ser controlado pelo 

motorista e que, no trânsito, a mesma pode vir a ser um fator causador ou mesmo 

agravador de acidentes.  

A adequabilidade da velocidade à via foi um dos pontos mais citados pelos 

alunos neste momento de discussão, como pode ser exemplificado neste trecho: 

 

A6: Nem dá pra andar em alta velocidade nessa cidade. Vai atropelar 
todo mundo, porque a rua tá cheia de gente. 
A20: Dá sim, que o ônibus está correndo! 
A6: Tá correndo mas tá errado. Só dá pra correr em estrada, em cidade 
não dá. 
A14: Pois o guarda tem que multar ele. 

 

Ao dizer que “só dá pra correr em estrada”, o aluno A6 demonstrou que 

conseguiu compreender a questão da necessidade de adequar a velocidade do 

automóvel de acordo com as características da via. A constatação do aluno a respeito 

do tema torna-se de grande importância nos tempos atuais, tendo em vista que as 

fábricas de automóveis têm criado modelos cada vez mais potentes. Em contraponto, 

o trânsito nas zonas urbanas estão cada vez mais superlotados e caóticos. Há uma 

crescente necessidade dos condutores de veículos desenvolverem essa capacidade de 

identificar, havendo sinalização indicativa ou não, e utilizar a velocidade adequada 

em cada via trafegada, de maneira que se minimizem as possibilidades de acidentes e, 

consequentemente, existência de vítimas.  

O uso dos termos “alta velocidade” e “baixa velocidade” nas falas dos alunos 

também foram indicativos de que eles ampliaram seu conceito inicial de velocidade. 
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O subsunçor inicial, que antes relacionava velocidade apenas à rapidez, após as 

atividades demonstrou que a velocidade pode ser “alta” ou “baixa”, ou seja, um 

automóvel pode se deslocar de maneira “rápida” ou “devagar” e, ainda assim, estará 

relacionado à velocidade. O diálogo abaixo pode ser utilizado para ilustrar tal 

afirmação: 

A6: Também não pode andar muito devagar na cidade. Olha aqui essa 
van rosa! A motorista está no celular, por isso está andando em baixa 
velocidade. Olha aqui o outro motorista reclamando que está atrasado. 
A16: Além de falar no celular, ela anda devagar demais na rua. Tá toda 
errada. 
A6: Por isso, nem pode andar em baixa velocidade nem em alta 
velocidade, né, professora? Dependendo da rua, tem que andar na 
velocidade correta. 

 

A turma também demonstrou compreender que a velocidade pode ser 

calculada e a forma como isso se dá, quando, ao serem solicitados para realizar a 

segunda parte da atividade,  como exposto no diálogo: 

A31: Aquela velocidade que a gente calcula com o tamanho da rua e o 
tempo? 
Pesquisadora: E existe uma velocidade que se calcula e outra que não 
se calcula? 
A31: Acho que não. A gente pode calcular todas, né, professora? 
A28: É só saber a distância e o tempo que dá pra calcular. Aí a gente 
sabe se o carro estava a 100, 200 quilômetros por hora. 
A31: Mas também tem uns que andam a 10 quilômetros. Aí é andar 
bem devagar, e é velocidade também. 

 

Cabe salientar que, neste caso, ao usar o termo “tamanho da rua”, a discente se 

referia à distância que, juntamente com o tempo, consistem nos dados necessários para 

se realizar o cálculo da velocidade. 

Ainda que este não seja um conteúdo que compõe o currículo do 5º ano das 

séries iniciais,  o Capítulo III desta dissertação já apresentou os argumentos favoráveis 

ao aprendizado de conceitos iniciais de Física desde o começo da fase escolar, tanto 

como forma de construção dos primeiros subsunçores como forma de despertar o 

interesse e a motivação das crianças por questões relacionadas à Física, ambos 

confirmados na aplicação desta atividade. Todos os 10 alunos participaram ativamente 

e conseguiram estabelecer relações entre as situações retratadas na imagem da Cidade 
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Piração e a velocidade. As falas abaixo indicam as relações estabelecidas por outros 

alunos, além daqueles já citados anteriormente: 

A1: O menino do skate tá andando no meio da rua e muito rápido. Se 
passar um carro na frente dele, ele não vai conseguir parar e vai bater. 
A6: Esse ônibus está muito cheio e tá todo mundo em pé. Se o motorista 
andar muito rápido, as pessoas vão cair e se machucar. 
A14: Nessa cidade o trânsito é muito confuso. Parece que as pessoas 
nem sabem qual é a velocidade de andar na cidade. Tem uns andando 
muito rápido e outros muito devagar. 

 

Ao analisar a AT4 de maneira global, percebemos evidências de aprendizagem 

significativa, já que houve uma demonstração da capacidade de transferência do 

conhecimento aprendido nas atividades anteriores tanto para a identificação das 

atitudes inadequadas, bem como para estabelecer relações entre estas e a velocidade.   

 

6.6 Questionário Final (QF) 

 

Como já explicitado no desenho da intervenção da pesquisa (Quadro 8), o 

objetivo principal do Questionário Final consistiu em identificar os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos após a aplicação das atividades anteriores bem como buscar 

evidências de aprendizagem significativa.  Além disso, buscou-se também, através 

deste, coletar uma avaliação dos alunos acerca da intervenção como um todo, 

apurando com qual atividade a turma mais se identificou e o que achou de aprender 

sobre o trânsito. 

O QF continha 8 (oito) questões, sendo 06 (seis) abertas e 02 (duas) de múltipla 

escolha. Também solicitamos, na mesma ocasião, que os alunos fizessem um desenho 

de como eles achavam que era o trânsito, repetindo o que foi pedido durante o QI. 22 

alunos participaram da atividade.  

 

6.6.1 Noção de Trânsito 

 

Iniciaremos esta análise a partir do Item 2 do QF, tendo em vista que o Item 1 

será analisado na seção referente à avaliação da intervenção. Neste item constava a 

questão: “E agora, depois das aulas, o que você sabe sobre o trânsito?” a qual 
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intencionava saber se os alunos haviam modificado sua noção de trânsito desde o 

início da intervenção.  

Pudemos perceber que a turma saiu de uma visão negativa do trânsito, como 

demonstrado no Questionário Inicial, e passou a conceituar o trânsito a partir dos 

elementos que fazem parte dele. 11 alunos respoderam à questão utilizando elementos 

diversos que pertencem ou não ao trânsito, conceituando o todo pelas suas partes. 

Pode-se afirmar, neste caso, que os alunos avançaram da aprendizagem conceitual, 

que ocorre quando o sujeito percebe uma certa regularidade em eventos ou objetos e 

os conceitua através dessas características regulares, para a aprendizagem 

proposicional, que se refere ao ato de construir e dar novos significados aos objetos e 

eventos, ou seja, fazer proposições sobre estes (MOREIRA, 2011). 

Para Moreira (2011), uma das formas de compreensão de uma área é aprender 

e utilizar sua linguagem – os símbolos e signos que dela fazem parte. Ao demonstrar 

ter ampliado o vocabulário e dominado as palavras que fazem parte da área da ET, 

transcendendo a simples ideia de acidentes, mortes, tragédia etc. percebeu-se que a 

turma definiu o trânsito corretamente, de maneira ampliada aos conceitos 

apresentados antes das atividades desta pesquisa. Para os alunos, o trânsito, que antes 

representava apenas acidentes, mortes etc., posteriormente passou a representar uma 

gama de outros significados, a saber, sinalização, normatização, e outros elementos 

que a ele pertencem.  

Cabe aqui retomar a contribuição de Souza (2010), o qual nos alerta que o 

pensamento reducionista, que nos leva a enxergar o trânsito apenas pelo seu lado 

negativo (acidentes, congestionamentos, barulho etc.), esvazia e desvirtua toda a 

história do trânsito no Brasil e no mundo. Dessa forma, é necessária uma mudança 

nessa visão negativa, de maneira que busque fazer com que a sociedade veja o trânsito 

como a concretização do direito de ir e vir, inerente ao ser humano, e que este não se 

constitui apenas como um problema, mas como meio, inclusive de viabilização de 

solução aos mais diversos problemas existentes na sociedade tais como deslocamento, 

transporte etc. 

 Neste Item ainda observamos que 07 alunos descreveram o trânsito utilizando  

exclusivamente a sinalização, sendo que, em sua maioria, associada ao ato de 
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obediência a estes. Para 03 alunos,  a noção de trânsito está diretamente relacionada às 

suas regras, e estas associadas a um ou mais papéis exercidos pelas pessoas. Apenas 

01 aluno apresentou em sua resposta uma relação com os acidentes, ou seja, uma visão 

relacionada a algo negativo no trânsito.  

As respostas dos alunos também indicaram relação do trânsito com a 

velocidade, seja ela alta ou baixa, a exemplo da resposta dada pelo aluno A21, contida 

na Tabela 8. É fato que esta relação não estava clara durante as respostas ao QI, 

demonstrando que os alunos passaram a associar um ao outro após as atividades de 

intervenção. Esta correlação consiste em algo de extrema necessidade no contexto do 

trânsito, em especial quando se refere à sub-avaliação da probabilidade de acidente, 

que é quando o condutor ou mesmo o pedestre não consegue mensurar a velocidade 

do outro, seja ele um automóvel ou mesmo pedestre atravessando a via, de maneira 

que venha a se expor a um risco de acidente. 

Tabela 8: Resultados do Item 02 do Questionário Final 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Elementos que fazem e não 
fazem parte do trânsito 

11 “Sei que o trânsito não é somente: 
faixas, semáforos, carros etc. Isso 
faz parte sim, mas várias outras 
coisas também fazem, como os 
seres humanos.” (A25) 

Sinalização 07 “Eu sei sobre as faixas de pedestres  
e sobre os semáforos. Tem também 
as placas que dizem a velocidade 
que deve andar.” (A30) 

Normatização e legislação 
associadas a papéis 
específicos no trânsito 

03 “Porque agora eu sei que tem 
regras para todos e todos tem que 
obedecer, pois a alta velocidade 
pode prejudicar o trânsito.” (A21) 

Visão negativa de trânsito 01 “Os acidentes e as velocidades.” 
(A1) 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

6.6.2 Noção de velocidade no trânsito 

 

O Item 3 trazia a questão “E sobre velocidade, o que você aprendeu?”, que 

objetivava captar o que os alunos haviam compreendido em relação ao que foi 
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estudado sobre velocidade. Cabe reiterar que não se esperava que os alunos 

descrevessem um conceito exato ou mesmo a fórmula para se calcular a velocidade. 

Mas que apresentassem apenas indícios de mudança na ideia que apresentaram no 

início da intervenção, que relacionava velocidade apenas à rapidez. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 9. 

Dos 22 alunos, 14 apresentaram respostas que conectaram a velocidade à 

necessidade dos automóveis trafegarem na velocidade indicada nas vias. A associação 

da velocidade a uma medida de grandeza foi feita por 07 alunos. Dentre estes 14 

alunos, 04 utilizaram termos com quilômetro, hora, centímetros etc., que foram as 

medidas utilizadas durante a realização da AT2.  Apenas 01 aluno apresentou a 

velocidade relacionada ao perigo dos acidentes.  

 

Tabela 9: Resultados do Item 03 do Questionário Final. 

RESPOSTAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Adequabilidade da 
velocidade às condições 
da via 

14 “ Os carros e as motos têm que andar 
na velocidade de acordo com a rua. 
Tem rua que é 30 quilômetros e tem 
rua que é 80 quilômetros. O 
motorista tem que saber.” (A22) 

Relacionou à grandeza, 
ou seja, algo mensurável 

7 “Existem carros com menor 
velocidade e com maior velocidade. 
Pra saber isso tem que ver o tempo e 
o tamanho da rua que o carro andou, 
aí calcula.”(A16) 

Relacionou ao perigo 1 “Tenho que prestar atenção aos 
sinais, porque posso ser atropelado 
se o motorista estiver com alta 
velocidade.” (A31) 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

Para Vizzotto, Mackedanz e Miranda (2017, p.138), a compreensão significativa 

de fenômentos físicos, a exemplo da velocidade “são fundamentais para a formação 

de um bom condutor, desenvolvendo habilidades de resolver problemas reais ao 

deparar-se com certas situações no futuro, já como efetivo motorista”. Cordeiro (2003) 

ainda acredita que o conhecimento físico deve proporcionar ao educando a capacidade 

de estabelecer relações entre a ciência e sua aplicabilidade nos diversos âmbitos do seu 

cotidiano. 
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Dessa forma, é possível afirmar que a turma compreendeu que a velocidade é 

algo que se pode medir, que dados como distância e tempo possibilitam o cálculo desta 

e que, sendo mensurável, a velocidade também pode ser controlada pelo motorista. 

Além disso, os alunos perceberam a importância de adequar a velocidade às condições 

da via em que se trafega.  

Mediante o resultado apresentado, observamos uma ocorrência de 

aprendizagem significativa proposicional, pois a turma saiu de uma conceituação de 

velocidade apenas como sinônimo de rapidez para uma compreensão desta como uma 

grandeza, mensurável e, no caso dos automóveis, controlável. 

Constatou-se ainda que as novas informações foram organizadas na estrutura 

cognitiva dos alunos de maneira que, tanto os novos conhecimentos quanto o 

subsunçor foram modificados, dando origem a uma aprendizagem subordinada que, 

segundo Moreira (2013) é a forma de aprendizagem significativa mais comum nos 

ambientes escolares. 

 

6.6.3. Sinalizações de trânsito 

O Item 4 buscou mensurar a aprendizagem dos alunos acerca da observância 

das sinalizações de trânsito pelos usuários. Através de uma questão de múltipla 

escolha, contendo o questionamento “Na sua opinião, quem deve obedecer à 

sinalização de trânsito?”, buscamos saber se os alunos perceberam, após a aplicação 

das atividades, que todos os usuários devem obedecer à sinalização, e não apenas os 

motoristas, como foi indicado por eles no QI. A esta questão, 100% da turma respondeu 

que “todos os usuários do trânsito” devem obedecer à sinalização.  

Faria (2002) diz que a Educação para o Trânsito deve contemplar, entre seus 

objetivos educacionais, a mudança de normas sociais, a exemplo do individualismo e 

agressividade no trânsito, bem como desenvolver valores, atitudes e habilidades gerais 

que ajudem o indivíduo a lidar com toda a complexidade que a convivência no trânsito 

envolve. Ao trabalharmos com a turma os diversos perfis que os usuários ocupam, e 

que, independente do perfil, todos os usuários devem obedecer às regras e sinalizações 

de trânsito, desenvolvemos nos alunos o senso de co-responsabilidade e de empatia, 

através do qual um se coloca no lugar do outro (motorista no lugar de pedestre, ciclista 
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e viceversa) e se torna capaz de tomar a decisão mais acertada mediante uma situação 

de conflito no trânsito.  

Observamos que, nos desenhos realizados para o QI, apenas 1 aluno inseriu 

uma placa indicadora de velocidade em suas produções. Esse número foi ampliado 

para 7 alunos no QF. Ao chamar a atenção dos alunos para a necessidade de todos os 

usuários da via obedecerem à sinalização de trânsito, consequentemente, trazemos 

também sua atenção para as placas sinalizadoras de velocidade, muitas vezes, 

ignoradas pelos condutores de veículos e pedestres. 

 

6.6.4 Representações gráficas do trânsito – Questionário Final 

Para analisar as produções finais dos alunos, lançamos mão das mesmas 

variáveis utilizadas na análise das primeiras produções, ou seja: 

1. Unidades de elementos pertencentes ao trânsito contidos nas produções; 

2. Quantidade de produções contendo 1, 2 ou 3 pilares do trânsito (homem, 

via, veículo); 

3. Quantidade de elementos representados por cada criança. 

Cabe salientar que, nesta segunda produção, tivemos a participação de 22 

crianças (na primeira contamos com 28 produções), de forma que, utilizaremos as 

porcentagens como meio de comparação dos resultados entre o primeiro e o segundo 

trabalhos. 

A Tabela 10 apresenta os resultados referentes às unidades de elementos 

pertencentes ao trânsito contidos nas produções dos alunos. 

As vias foram os elementos que mais apareceram nos desenhos dos alunos: 75% 

dos discentes inseriram ruas e avenidas em suas produções. Possivelmente isto se deu 

devido ao fato dos alunos terem compreendido que o contexto do trânsito se dá, 

primordialmente, nas vias e que todos os demais elementos se inserem e integram a 

estas. Segue-se a este elemento, os veículos de pequeno porte e a figura humana, com 

71,4% e 64,2% de representações, respectivamente.  
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Tabela 10: Unidades de elementos pertencentes ao trânsito contidos nos desenhos 
dos alunos no QF. 

ELEMENTOS 
CONTIDOS NOS DESENHOS 

QUANTIDADE DE 
ALUNOS QUE 
DESENHARAM TAL 
ELEMENTO 

% (EM RELAÇÃO AO 
NÚMERO TOTAL DE 
DESENHOS – 28) 

Vias 21 75,0% 
Veículos de pequeno porte 20 71,4% 
Figura Humana 18 64,2% 
Semáforo para carros 17 60,7% 
Marcações no pavimento das 
vias 

16 57,1% 

Faixa de pedestres 15 53,5% 
Placas de sinalização 7 25,0% 
Semáforo para pedestres 5 17,8% 
Caminhão/caminhonete/ônibus 5 17,8% 
Motocicletas 3 10,7% 
Bicicletas  1 3,5% 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

Além da manutenção da primazia dos automóveis sobre outros elementos, na 

visão do alunos, destaca-se a representação da figura humana ocupar posição de 

destaque neste último trabalho. Ao contrário do que ocorreu nos primeiros desenhos, 

quando apenas 21,4% alunos inseriram o homem nos seus desenhos, o QF apresentou 

um aumento considerável neste número: 64,2% dos alunos desenharam pessoas no 

trânsito. Além disso, foi observado que estes não se resumiam a pedestres, mas 

também, passageiros e motoristas, como podemos observar nas produções da aluna 

A26, na Figura  8. 

Figura 8: Desenhos Inicial (à direita) e Final da aluna A26. 

Fonte: Dados da Pesquisadora.  
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Para Faria (2002), o trânsito reverbera uma crise de valores que, além de refletir 

o caráter individualista e competitivo da sociedade atual, revela o quanto a 

supervalorização do carro e sua potência são evidenciados até mesmo pela mídia. 

Dessa forma, a humanização do trânsito, através da aprendizagem e prática de valores 

tais como a solidariedade, empatia, gentileza e altruísmo podem vir a ser um potencial 

elemento colaborador na redução dos incidentes ocorridos em tal contexto. Podemos 

considerar como pontapé inicial para esta humanização o ato de “enxergar” o ser 

humano enquanto usuário, para além do seu perfil (motorista, pedestre, ciclista etc.) e 

suas necessidades, fragilidades, potencialidades etc.  

Em resumo, na análise desta variável percebeu-se que a turma demonstrou uma 

visão mais ampla de trânsito, ao compararmos o presente resultado àquele obtido nas 

produções do QI, quando o semáforo foi o elemento que mais emergiu (82,1%), 

seguido dos veículos de pequeno porte (78,5%) e das vias (71,4%). Além disso, a 

inserção da figura humana nesse contexto demonstrou que, após as atividades, os 

alunos passaram a enxergar-se enquanto usuários e elementos pertencentes e atuantes 

no trânsito. As placas de trânsito indicadoras de velocidade inseridas nas produções, 

como citado anteriormente, também consistiram num item indicador de que esta 

tornou-se um elemento importante considerado pelas crianças: enquanto nas 

primeiras produções, apenas um (01) aluno desenhou uma placa, nos desenhos finais 

esse número subiu para 07, indicando um aumento de alunos que consideram  que a 

indicação da velocidade é algo importante no contexto do trânsito. Ainda que o 

semáforo, as faixas de pedestre e as marcações nas vias tenham obtido um número 

maior de representações nos trabalhos, é perceptível que a velocidade e a sinalização 

correspondente também passaram a ser fatores essenciais para os alunos.  

A segunda variável analisada envolveu a quantidade de produções contendo 1, 

2 ou 3 pilares do trânsito. Ao compararmos os desenhos elaborados no QI e no QF, 

observou-se que o número de produções contendo os três pilares do trânsito (homem, 

via, veículo) aumentou consideravelmente, como demonstrado no Gráfico 3. 

Os resultados desta variável demonstraram que os alunos mudaram sua 

percepção acerca dos elementos componentes do sistema de trânsito. Nos desenhos do 

Questionário Inicial, os elementos mais representados foram os carros e as vias, com 
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poucas inserções da figura humana no contexto do trânsito, ou seja, apenas dois dos 

três pilares estavam presentes nos trabalhos: apenas 21,4% dos alunos inseriram os três 

pilares em seus desenhos. Já nas produções elaboradas no QF, os três elementos 

estavam presentes na maioria dos desenhos, com destaque para a expressiva presença 

da figura humana nestes: 77,7% dos alunos desenharam os três pilares. O número de 

alunos que desenhou apenas dois pilares reduziu de 67,8% no QI para 18,1%, o que 

corrobora o dado anterior.  

 

Gráfico 3: Quantidade de pilares do sistema de trânsito representados pelos 
alunos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Os resultados apresentados mostram que, após a intervenção, os alunos 

ampliaram sua noção de integralidade do trânsito, e compreenderam que os três 

pilares são elementos essenciais e indissociáveis deste. Além disso, é importante 

salientar que essa visão integral do trânsito permite que o estudante perceba as 

múltiplas variáveis que o compõem, possibilitando-o fazer pesquisas sobre o trânsito 

na sua realidade, analisar e comparar situações reais, resolver problemas etc., 

ultrapassando o mero ensino de regras e treinamento de habilidades pré-programadas 

aplicáveis apenas a contextos de trânsito “ideal” (FARIA, 2002). Faz-se necessário que, 
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num contexto de trânsito, o usuário considere não apenas um elemento (o carro ou a 

via, por exemplo), mas todo o cenário e sua complexidade, para que lhe seja possível 

identificar situações de risco e tomar as decisões mais adequadas para evitar acidentes 

e colaborar para a concretização de um trânsito mais seguro.  

Saliente-se ainda que, neste interím, os conteúdos envolvendo noções de Física 

vêm a ser um agregador de conhecimento, que possibilita a este usuário, seja ele 

pedestre, motorista, passageiro etc., ao utilizar as vias, além de considerar todos os 

demais elementos presentes no trânsito, também tenha consciência dos fatores Físicos 

que influenciam neste contexto. Para Urruth (2014), 

Valores como respeito ao ser humano já são suficientes para evitar grande 
parte dos acidentes e conflitos no trânsito. Entretanto, devem-se somar 
conhecimentos sobre ciência e legislação para que antigos vícios e maus 
hábitos relacionados ao trânsito parem de desperdiçar vidas nas estradas! 
(URRUTH, 2014, p. 7) 

 

A quantidade de elementos representada por cada criança foi o objeto de análise 

da terceira variável. O número de elementos pertencentes ao trânsito também foi um 

fator que cresceu substancialmente entre o primeiro e o segundo trabalhos. Enquanto 

no desenho inicial a maioria dos alunos desenhou entre  3 e 5 elementos, no desenho 

final, o intervalo com maior número de produções esteve entre 5 e 7 elementos, ou seja, 

a maior parte dos alunos ampliou o número de elementos desenhados.  

O Gráfico 4 mostra quantos alunos inseriram cada quantidade de elementos do 

trânsito em suas produções. Através dele percebe-se que a maioria inseriu 7 elementos 

do trânsito em seus desenhos, o que corresponde a 31,8% do total de participantes 

desta atividade. No desenho referente ao QI, a maioria dos alunos (28,5%) 

correspondeu à inserção de 4 elementos em sua atividade. 
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Gráfico 4: Número de elementos do trânsito inseridos nos desenhos do QF 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

As Figuras 9 e 10 elaboradas pelo aluno A8, demonstram este aumento no 

número de elementos inseridos nas produções. 

Figura 9: Desenho elaborado pelo aluno A8 para o Questionário Inicial. 
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Figura 10: Desenho elaborado pelo aluno A8 para o Questionário Final. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Na Figura 9 observa-se que o aluno representou 3 elementos: carro de pequeno 

porte, semáforo e, apesar de não ter desenhado a via, utilizou a margem da folha de 

atividade como tal, ou seja, mesmo que ele não a tenha desenhado, ela está 

representada. Após a realização das atividades, o aluno ampliou o rol de elementos 

para 7, e ilustrou carros de pequeno porte, carro de médio porte, motocicleta, vias, 

marcação nas vias, semáforo e a figura humana, como se pode comprovar na Figura 

10.  

Além dos 31,8% dos participantes que inseriram 7 elementos em suas figuras, 

obteve-se ainda um total de 22,7% de alunos que desenharam 5 elementos, 13,6% 

correspondentes a 6 e 8 elementos cada um, e ainda um aluno que chegou a ilustrar 9 

elementos pertencentes ao trânsito. Cabe ressaltar que entre os desenhos elaborados 

para o QI nenhum aluno chegou a inserir tal quantidade de elementos.  

O Gráfico 5 apresenta uma comparação entre o número de elementos inseridos 

nos desenhos iniciais e finais dos alunos. 
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Gráfico 5: Comparação do número de elementos do trânsito inseridos pelos alunos 
nos desenhos iniciais e finais. 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

 

Alguns outros fatores foram observados com a realização do Questionário 

Final, em especial, em relação à elaboração dos desenhos. Houve um grande 

envolvimento e concentração da turma para fazer as ilustrações, assim como na 

realização do primeiro, durante a aplicação do QI. Além de ser uma atividade atrativa 

pra crianças e adolescentes, Silva (2010) afirma que é através do desenho que a criança 

demonstra como percebe e compreende o mundo, independente da fase de 

desenvolvimento em que a mesma se encontra. Para a autora,  

“a criança ao desenhar, desenha basicamente o que conhece. O desenho é uma 
forma de projeção, de exposição de idéias, pensamentos e conceitos 
adquiridos na interação da criança com o meio em que vive” (SILVA, 2010, 

p.06). 

 

Os desenhos finais apresentaram um contexto mais completo e realista e em 

relação ao cotidiano no trânsito. Enquanto os primeiros desenhos, em grade parte, 

restringiram-se a retratar os carros e as vias, sem outros elementos que, apesar de não 

pertencerem ao trânsito, fazem parte do dia-a-dia das pessoas (casas, componentes da 

natureza etc.), os desenhos finais buscaram ilustrar situações mais próximas da 

realidade, como se realmente retratassem uma cena do cotidiano, a exemplo das 
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produções do aluno A30, cujo desenho inicial está demonstrado na Figura 11, e o 

desenho final na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Desenho inicial elaborado pelo aluno A30. 

Fonte: Dados da Pesquisadora. 

Figura 12: Desenho final elaborado pelo aluno A30.  

Fonte: Dados da Pesquisadora. 
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6.6.5 Importância da Educação para o Trânsito e avaliação das atividades de 

intervenção 

Na intenção de saber o que os alunos pensavam sobre a inserção da Educação 

para o Trânsito nas aulas, perguntamos aos alunos, no Questionário Inicial se eles 

achavam importante aprender sobre o trânsito e o porquê. As respostas da turma, 

majoritariamente, afirmaram a importância de ter aulas sobre este tema, sob a 

justificativa da segurança. Palavras como “acidentes” e “regras” foram utilizadas com 

frequência neste quesito, como se pode ver nas respostas a seguir, apresentadas pelos 

alunos A1, A22 e A24: 

A1: Sim, porque está ensinando coisa certa. Para quando o sinal tiver 
verde é andar, agora se tiver vermelho, não ande. Eles ensinam isso 
sobre trânsito porque acontece acidente. 
A22: Sim, para ficarmos bem informados e não descumprirmos as 
regras e causar acidentes. 
A24: Sim, porque se não soubermos sobre o trânsito pode acontecer 
acidentes. 

 

Já no QF fizemos cinco questões visavam coletar a opinião dos alunos acerca 

das atividades e sobre a possibilidade de aprender este tema na escola. Com base no 

questionamento “O que você acha de ter aulas, na escola, sobre o trânsito?”, todos os 

alunos mostraram-se favoráveis a ter aulas na escola sobre o trânsito, alegando 

motivos diversos, tais como conhecer as regras, evitar acidentes, ser um bom usuário 

e aprender a respeitar os outros. Quanto à pergunta “Você ficou com vontade de 

aprender mais sobre o trânsito? Por que?”, percebemos que os alunos, além de 

afirmarem sua vontade de aprender mais sobre o conteúdo, avaliaram positivamente 

as atividades aplicadas e a atuação da pesquisadora na aplicação destas:  

A11: Sim, porque é muito interessante. 
A12: Sim, porque é muito legal. Eu achava que era chato, mas é legal. 
A23: Sim, porque você é legal e faz atividades muito boas.  
A26: Sim, porque a professora é carinhosa e legal, e as aulas divertidas. 

 

Cabe salientar que a avaliação sobre a atuação da pesquisadora não estava 

prevista nos objetivos da atividade. No entanto, como este dado surgiu nas respostas 

de um número considerável de alunos, optamos por trazê-lo para este trabalho.  
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Também foi questionado qual atividade os alunos mais gostaram de realizar e 

o porquê de tal preferência. A atividade que os alunos mais gostaram de realizar foi a 

AT2, que consistia em medir a velocidade dos carrinhos. 40% da turma sinalizou que 

esta foi a atividade mais interessante. As alunas A31 e A24, apresentaram as seguintes 

justificativas para esta preferência: 

A31: Porque usamos brinquedo e celular. 
A24: Porque eu achei bem legal medir a velocidade, com o tempo e a 
distância dos carrinhos. 

 

A Atividade 3, que consistia em classificar as regras de trânsito entre motoristas, 

pedestres e motociclistas obteve a preferência de 31% da turma. Segue o depoimento 

dos alunos A26, A23 e A5 sobre a mesma: 

A26: Porque essa atividade foi legal de classificar. 
A23: Porque fala dos motoristas e motociclistas. 

 

A AT4, referente à análise do trânsito da Cidade Piração foi a preferida de 18% 

da turma. Os resultados sobre a preferência de atividades demonstraram que a 

utilização de dinâmicas diferentes nas atividades propostas levaram os alunos a 

apresentarem maior interesse em realizá-las e, consequentemente, em aprender sobre 

o conteúdo ensinado. Percebemos, então, que as atividades em grupo e práticas, 

utilização de materiais manipuláveis e tecnológicos também colaboraram para que a 

turma aderisse à proposta de maneira mais efetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível.” 
(CARROL, Lewis in Alice no País das Maravilhas) 

 

A presente pesquisa surgiu como resultado do desejo da autora e seu 

orientador, além da necessidade iminente, em contribuir com a construção de uma 

Educação para o Trânsito mais eficaz, que traga efetivamente benefícios relacionados 

à transformação dos usuários do trânsito em cidadãos que colaboram para que este se 

torne mais seguro para todos e todas.  

O Brasil ainda se configura entre os 10  países com os maiores índices de 

acidentes e mortes no trânsito (WHO, 2015). Além disso, as lesões causadas por 

acidentes de trânsito foram a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos em 

nosso país. Medidas como a obrigatoriedade de uso do cinto de segurança, a 

implantação da Lei Seca, a redução dos limites de velocidade têm sido tomadas, 

porém, os números alarmantes a respeito da (in)segurança no trânsito brasileiro ainda 

permanecem. 

A velocidade está entre entre um dos fatores que mais contribuem para a 

ocorrência de acidentes nas rodovias brasileiras (BRASIL, 2018). Além disso, a 

velocidade também pode potencializar a gravidade das ocorrências, aumentando, por 

exemplo, a probabilidade de existência de vítimas fatais.  

Dessa forma,  torna-se de extrema necessidade a inclusão da Educação para o 

Trânsito nos diversos espaços educativos formais e informais, em especial nas escolas, 

desde as séries iniciais, de forma contínua, transversal e contextualizada. A 

necessidade da percepção da velocidade enquanto elemento presente no contexto do 

trânsito e como fator influenciador na segurança de seus usuários torna indispensável 

a inclusão deste aspecto no trabalho com tal tema em sala de aula. Para Faria (2002), 

os programas de ET devem ir além do incentivo à memorização e repetição de regras 

de trânsito, mas possibilitar ao educando, além de despertar seu senso de 

responsabilidade, desenvolver sua formação crítica e o raciocínio para que consigam 

identificar situações seguras e inseguras de maneira que tomem a atitude mais 

adequada para o momento em questão. 
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Diante de tais pressuspostos, nesta dissertação apontamos os resultados da 

pesquisa, realizada com uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, cujo objetivo 

geral consistia em analisar as possíveis contribuições do ensino de noções do conceito 

físico de velocidade na compreensão do que é trânsito, da observância das regras e 

promoção da ética no contexto em tela, através de uma intervenção construída e 

aplicada com base na teoria da Aprendizagem Significativa. 

Os resultados sinalizaram que o ensino do conceito físico de velocidade, ainda 

que apenas em noções básicas, pode contribuir para uma aprendizagem mais 

significativa sobre o trânsito. A escolha pela teoria de David Ausubel para embasar a 

construção e aplicação da intervenção se deu pelos resultados exitosos de pesquisas, a 

exemplo de Urruth (2014) e Cordeiro (2003) que consideram que, ao seguirmos os 

princípios que tal teoria defende, haveria a possibilidade de potencialização da 

aprendizagem, de maneira que a ocorrência de aprendizagem mecânica fosse 

minimizada ao mesmo tempo em que a significativa fosse potencializada. 

A intervenção didática foi elaborada considerando que os subsunçores 

existentes na estrutura cognitiva dos alunos têm grande influência na aquisição dos 

novos conhecimentos. Através da aplicação da atividade diagnóstica, conseguimos 

mapear o que o aluno já sabia e, a partir deles, elaboramos as atividades de maneira 

que os novos conhecimentos ancorassem naqueles já existentes. Com isso 

compreendemos o quão fundamental é que o professor, antes de iniciar a abordagem 

do conteúdo realize a avaliação dos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos. 

Destacamos que a avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos possibilita 

um melhor delineamento e o planejamento das aulas, uma vez que, a partir desta é 

possível observar as necessidades, limitações e contexto dos alunos, de modo a superar 

a visão mecânica de ensino.  

Constatamos também que a organização das atividades por nível de 

inclusividade colaborou nos processos de diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa. O conceito de trânsito funcionou como um conteúdo mais amplo e 

inclusivo que abarcou os demais, sendo que a noção de velocidade funcionou como 

elo entre este e os demais (regras de trânsito e ética).  
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Após ampliarem a ideia sobre o trânsito, os alunos perceberam que outros 

elementos, contextos e relações faziam parte do trânsito e que este era mais complexo 

do que concebiam.  Ou seja, foi feita a diferenciação e, em seguida, a reconciliação da 

ideia do trânsito violento para o conceito de trânsito enquanto espaço de concretização 

do direito de ir e vir, local de transporte, carga, descarga, estacionamento, parada etc.  

Tais operações também foram observadas ao se trabalhar os conteúdos subsequentes, 

como a velocidade, cuja concepção apresentada pelos alunos relacionava-a apenas à 

rapidez e aos acidentes.  

Com a realização da atividade de observar e medir a velocidade dos carrinhos, 

os alunos diferenciaram e reintegraram a ideia inicial de velocidade para a de grandeza 

mensurável, que pode ser controlada (no caso do trânsito), e que esta pode ser alta ou 

baixa, de acordo com um certo referencial, que no caso do trânsito seriam as 

regulamentações em forma de sinalização, por exemplo.  

Apesar dos alunos apresentarem indícios de aprendizagem proposicional já no 

Questionário Inicial, foi observado que, após a intervenção, outros conhecimentos 

foram agregados às proposições que os alunos trouxeram no QI. Enquanto nas 

primeiras atividades sobre o tema, a turma elencou proposições simples, relacionando 

o trânsito à violência, os acidentes etc. após a intervenção, os discentes ampliaram estas 

associações, trazendo novos significados ao conceito de trânsito, diferentes da visão 

negativa apresentada anteriormente.  

Outro exemplo diz respeito à conceituação de velocidade, que a relacionava 

apenas à rapidez. O que antes ligava esta à alta velocidade, posteriormente, foi 

vinculada ao deslocamento mensurável dos automóveis, à possibilidade de existência 

de alta e baixa velocidade, e à necessidade de adequação desta às vias em que se 

trafega. Para Moreira (2008), a aprendizagem proposicional é construída através de 

representações e conceitos, porém, vai além da mera junção dos significados destas, 

mas dar significados amplos às ideias apresentadas através de proposições. Dessa 

forma, os resultados demonstraram que as proposições simples foram elevadas a um 

nível mais profundo de significados após a intervenção.  

Em relação à predisposição para aprender, podemos considerar que os alunos 

que demonstraram mais interesse em participar das atividades apresentaram 
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respostas mais elaboradas e abrangentes no Questionário Final, inclusive na 

elaboração dos desenhos finais. No entanto, não podemos afirmar que temos um 

resultado efetivo acerca da predisposição de aprender, apenas que houve indícios a 

respeito desse aspecto,  já que os instrumentos não foram elaborados com a intenção 

específica de coletar dados sobre o mesmo tal como Ausubel o descreve, o que não 

inviabiliza sua provável ocorrência.  

Porém, o resultado apresentado parte do princípio de que o mero interesse em 

realizar as atividades e participar ativamente das aulas contribuem para a construção 

do conhecimento mais aproximado daquele que pode ser considerado significativo, ou 

seja, aquele que permanece estável na estrutura cognitiva do aluno por mais tempo.  

Dessa forma, trazemos aqui enquanto sugestão de tema de pesquisa para 

aprofundamento sobre o tema: De que maneiras podemos afirmar que o aluno se 

predispôs a aprender o conteúdo da aula e como isso influencia na ocorrência de 

aprendizagem significativa?. 

Os materiais utilizados na intervenção, por terem sido construídos utilizando 

as premissas da teoria em tela, podem ser considerados potencialmente significativos. 

A preocupação em pautá-los nos conhecimentos prévios dos alunos, além de também 

considerar suas limitações (a exemplo da dificuldade em leitura e escrita), colaborou 

para que ele fosse passível de ser relacionável de maneira não-arbitrária e não-literal à 

estrutura cognitiva do aluno. Os materiais se mostraram suficientes para que os alunos 

compreendessem que o trânsito envolve muito mais que os automóveis, a 

acidentalidade, e que os seres humanos também fazem parte dele. Percebemos que a 

turma ampliou o rol de sinalizações conhecidas, inserindo, inclusive, as marcas 

horizontais de sinalização (pinturas no pavimento das vias).  As atividades também 

demonstraram que é possível haver aprendizagem sobre a velocidade, em todos os 

seus aspectos (grandeza, possibilidade de ser medida, instrumentos que se podem 

utilizar para medi-la etc.), ainda que nas séries iniciais. Porém, observamos que ao 

fazer uso dos carrinhos, fita métrica, cronômetro (aparelho celular), houve um maior 

interesse e curiosidade da turma em manipular cada material e realizar a atividade.    

Como limitações percebemos que o grande número de alunos em classe 

influencia negativamente na aprendizagem da turma, especialmente quando seus 
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alunos são agitados e têm um tempo de concentração menor, como era o caso desta 

turma. As dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos discentes também veio 

a ser um problema, apesar de tentarmos minimizá-lo com a reformulação das 

atividades. Apesar de não ter prejudicado a aprendizagem, percebemos que, se os 

alunos tivessem maior domínio dessas habilidades as atividades teriam respostas mais 

elaboradas. Acrescenta-se a este aspecto o fato de que houve dificuldade na análise das 

respostas escritas pois algumas estavam ilegíveis.  

A Educação para o Trânsito deve ser um tema constante em sala de aula. 

Aplicado de maneira transversal e utilizando-se de situações cotidianas (AQUINO et 

al., 2013), há muito mais possibilidades do aluno superar a simples memorização de 

regras e desenvolver habilidades e competências que o capacitem a conhecer, analisar 

e tomar decisões que sejam efetivamente úteis nas situações vivenciadas. A velocidade 

está presente nas vias, e consiste num fator determinante na segurança do trânsito. 

Dessa forma, é preciso que ela esteja presente ao se estudar o deslocamento das pessoas 

e automóveis nas vias, desde as séries iniciais, já que as crianças também atravessam 

as ruas, andam como passageiros nos carros, ônibus e motocicletas, e pilotam 

bicicletas. A distância de segurança, tempo de reação do condutor, distância de 

frenagem são outros conteúdos que podem vir a permear as discussões sobre 

segurança no trânsito na sala de aula.  

A pesquisa sobre Aprendizagem Significativa, enfim, não pode ser conclusiva, 

tendo em vista que esta aprendizagem se consolida com o tempo, ou seja, o aluno não 

constrói um conhecimento definitivo em alguma etapa da vida, mas vai criando 

subsunçores e ancorando novos conhecimentos a ele continuamente. Dessa forma, não 

podemos afirmar se houve ou não aprendizagem significativa, mas que existem 

evidências de que esta pode ter acontecido, já que a turma demonstrou compreender 

os conteúdos apresentados e ampliado seus conhecimentos com base naqueles que já 

possuíam.  
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Questionário Inicial 
 

  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 

e Formação de Professores- PPG-ECFP 

 

 

Nome:____________________________________________________________Idade:___

_ 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

1- Para você, o que é trânsito? 
 

 

 

 

 

 

2- O que você entende por velocidade? 
 

 

 

 

 

3- Dê um exemplo de situação que envolva “velocidade” no seu cotidiano. 
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4- Você sabe o que é sinalização de trânsito? Na sua opinião, para quê ela serve? 
 

 

 

 

 

5- Quais sinalizações de trânsito você conhece? 
 

 

 

 

 

6- Você acha que é importante aprender sobre o trânsito? Por que? 
 

 

 

 

 

 

7- Desenhe como você acha que é o trânsito em sua cidade. 
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APÊNDICE B – Atividades realizadas com a turma de 5º ano durante a intervenção 
 

  
Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB 
Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de 
Professores- PPG-ECFP 

 

 

Atividade 01: O que é o trânsito? 

 

Objetivos 
 
Construir com as crianças uma aproximação do conceito de trânsito sob 

a ótica da Lei nº 9503/97. Identificar os papéis que os sujeitos exercem no 
trânsito (pedestre, motorista, motociclista, ciclista, passageiro, carroceiro etc.). 

 

Desenvolvimento 
 

• Iniciar explicando aos alunos a atividade que eles realizarão; 

• Distribuir a cada criança uma gravura contendo os elementos que fazem 
parte do trânsito (Apêndice 01); 

• Apresentar os cartazes “Faz parte do trânsito” e “Não faz parte do 
trânsito” previamente fixados na parede da classe; 

• Pedir a cada criança, uma por vez, que identifique a gravura que recebeu 
e diga se ela é um elemento que pertence ou não ao trânsito. Caso 
pertença, ela coloca o elemento em um dos cartazes, caso não pertença, 
coloca no outro cartaz. 

• Após todos os alunos identificarem seus elementos e classificá-los como 
pertencente ou não ao trânsito, fazer as seguintes perguntas: Olhem os 
dois cartazes e identifiquem qual dos dois representa o trânsito; Por que 
vocês acham que este aqui representa o trânsito? Há alguma semelhança 
entre os dois? E diferenças? O que essas pessoas estão fazendo (fazer 
uma lista do que as pessoas estão fazendo). E os demais elementos que 
a gente colocou no cartaz, para quê servem? Vamos escrever aqui na 
lousa o que é trânsito. 

• Juntamente com os alunos, formar um conceito de trânsito e escrever no 
terceiro cartaz intitulado “Então, o que faz parte do trânsito?”. 
 

Subsunçores necessários 
 

• Não há necessidade de conhecimentos prévios. 

Recursos 
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• Gravuras com elementos pertencentes ou não ao trânsito (Apêndice 
01); 

• Cartaz Pertence ao trânsito/Não pertence ao trânsito; 

Avaliação 
 

Os alunos serão avaliados individualmente de acordo com o que foi 
registrado na ficha (quantidade de respostas corretas x não corretas); também 
serão observadas as classificações dos elementos constitutivos do trânsito, bem 
como as respostas dadas às questões. 

Por fim, a aprendizagem da turma será avaliada de acordo com a 
aproximação do conceito formado com a conceituação de trânsito apresentada 
no CTB.  

 
 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores- PPG-
ECFP 

Atividade 02: Conceituando velocidade 

Objetivos 
Desenvolver a noção do conceito de velocidade. 

Desenvolvimento 

• Iniciar a atividade explicando aos alunos que nós vamos realizar alguns 
testes com carrinhos e que eles precisam observar bem e registrar tudo 
o que vê; 

• Verificar a existência dos subsunçores necessários: pedir aos alunos que 
meçam algumas coisas existentes em sala de aula com as fitas métricas, 
a exemplo de carteiras, quadro-negro, a distância entre uma coluna e 
outra etc. Também pedir aos alunos para testarem o uso do cronômetro 
e da calculadora. 

• Caso seja necessário, incluir neste momento “organizadores prévios”, 
ou seja, atividades que ajudem os alunos a manusear tais aparelhos. 

• A sala deverá estar com as carteiras recuadas para que uma “pista de 
corrida” seja desenhada com fitas métricas fixadas paralelamente no 
chão (verificar a distância de acordo com o espaço disponível); 

• Instruir a turma explicando o passo-a-passo de como a atividade será 
realizada; 

• Solicitar a ajuda de seis alunos: cinco com carrinhos e um com 
cronômetro; 

• O restante da turma receberá uma ficha com espaços para registrar a 
velocidade e o tempo que cada carrinho fizer. 

• Pedir aos alunos que joguem os carrinhos de maneiras diversas, de 
maneira rápida, mais lenta, médio... testando a “velocidade” dos 



150 
 

 

carrinhos. Realizar questionamentos diversos aos alunos, 
problematizando cada um dos lançamentos. Exemplos de questões: 
qual era a velocidade do carrinho que você lançou? “Rápido” quanto? 
Lento quanto? É possível medir a velocidade utilizando números? De 
que formas poderemos saber a velocidade de cada carro? O que 
podemos utilizar para medir essa velocidade? Se eu souber apenas que 
um carro vai rodar daqui até a orla da cidade, ou seja, sua distância, já 
saberei qual é a sua velocidade? E se eu souber que ele foi daqui do 
colégio até a orla em 15 minutos, já sei qual foi a velocidade dele? Etc. 
De maneira que levem os alunos a concluir que é possível medir a 
velocidade e que precisamos das informações de tempo e distância para 
calcular sua velocidade. 

• A partir dessa conclusão, será proposto que os alunos utilizem a faixa 
construída e o cronômetro para calcular a velocidade de cada carrinho. 

• Cada aluno, em sua vez, lança o carrinho a partir da primeira linha. No 
mesmo momento o cronômetro é acionado, e só é parado quando o 
carrinho atravessa segunda linha. 

• Os resultados são registrados um a um no quadro; 

• Ao final de todos os lançamentos, a professora revê as informações 
registradas pelos alunos nos quadros, fazendo os seguintes 
questionamentos: de tudo o que a gente fez hoje, o que é que mostra a 
distância que o carro percorreu? E como é que a gente fica sabendo qual 
o tempo utilizado pelo carro para percorrer essa distância? Todos os 
carrinhos percorreram a mesma distância? E por que os resultados do 
tempo entre eles foram diferentes? Todos eles chegaram ao mesmo 
tempo na linha de chegada? Se a gente não souber a distância nem o 
tempo que o carro demorou para percorrer a distância, tem como saber 
a velocidade em que ele estava? Não tem, porque para saber a 
velocidade em que o carro estava, eu preciso saber a distância e o tempo 
que ele utilizou para percorrer essa distância. Vamos calcular a 
velocidade de cada um desses carrinhos? 

• Calcular com eles a velocidade de cada carrinho e pedir que registrem 
nas tabelas; 

• Finalizar a atividade solicitando que os alunos, oralmente, façam uma 
conclusão acerca da atividade vivenciada, de maneira que relatem sobre 
a importância de se ter os dados da distância e do tempo para calcular 
a velocidade. 

Subsunçores necessários 
Noção de unidades de medidas (metro, centímetro); Noções de 

unidades de medida de tempo (minutos, segundos, milésimos de segundos); 
Noções de Divisão; Uso da calculadora. 

Recursos 

• 01 fita crepe; 

• 05 fitas métricas; 

• 05 Carrinhos de brinquedo; 

• 05 Cronômetros; 
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• 05 calculadoras; 

• 100 Papel sulfite; 

• 20 Lápis; 

• 20 Borracha; 

• 05 Apontador; 

• 20 Tabelas de registro das informações; 

Avaliação 
A atividade será avaliada mediante o desempenho dos alunos nos 

critérios participação e demonstração de evolução do conhecimento em relação 
ao conceito de velocidade. 

 
 
 

  
Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB 
Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de 
Professores- PPG-ECFP 

 

 

Atividade 03: Regras de trânsito 

 

Objetivos 
 

Conhecer a sinalização de trânsito indicadora de velocidade e 
compreender a sua função para a segurança.  

 

Desenvolvimento 

 

• Iniciar a aula retomando os cartazes que foram construídos na Aula 01, 
pedindo aos alunos que citem o que as pessoas estavam fazendo nas 
imagens que trânsito. 

• Levar os alunos a compreenderem que cada um exerce um papel no 
trânsito e que todos eles devem obedecer às regras e ser responsável por 
tornar o trânsito mais seguro. 

• Dividir a turma e quatro grupos e entregar-lhes um cartaz e tarjetas 
contendo “regras” de trânsito que eles tenham conhecimento. Em 
seguida, peça que colem no cartaz, identificando em quais papéis se 
aplicam cada regra. 

• Questionar sobre o porquê de existirem regras para todos os papéis que 
exercemos.  

Subsunçores necessários 
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Conceito de trânsito, diferenciar os papéis que cada um exerce no 
trânsito, conhecer algumas regras de trânsito. 

 

Recursos 
 

• Tarjetas de papel ofício; 

• Cartaz dos papéis que cada um desempenha no trânsito; 

• Cola. 

Avaliação 
 

A atividade será avaliada mediante o desempenho dos alunos nos 
critérios participação e demonstração de evolução do conhecimento em relação 
ao conceito de velocidade. 

 
 
 
 

  
Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB 
Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de 
Professores- PPG-ECFP 

 

 

Atividade 04: Cidadania e ética no trânsito 

 

Objetivos 
 
Desenvolver o senso de autorresponsabilização, ética e cidadania 

contribuindo com o bom andamento do trânsito independente de qual papel 
exercemos nele.  

Reconhecer a prevenção de acidentes e o autocuidado como melhor 
forma de preservação da vida e da saúde no trânsito; 

Reconhecer que a adoção de atitudes respeitosas às normas de trânsito 
e às pessoas é a melhor maneira de se construir um trânsito cidadão. 

 

Desenvolvimento 

 

• Iniciar a aula relembrando sobre as atividades anteriores, fazendo uma 
revisão acerca do que foi trabalhado: o conceito de trânsito, a 
velocidade, as regras e os papéis que cada um exerce no trânsito. 

• Dividir a classe em 4 grupos; 

• Entregar aos grupos um cartaz da Cidade Piração para que os alunos 
identifiquem as incoerências.  
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• Entregar fichas aos alunos para que eles listem toda as incoerências que 
conseguirem identificar; 

• Encerrar a atividade através de uma discussão oral sobre as atitudes que 
tornam o trânsito caótico e inseguro. 
 

Subsunçores necessários 
 

Conceito de trânsito; conhecer e diferenciar os diversos papéis que 
exercemos no trânsito; regras de trânsito. 

Recursos 

• Ficha de registro  

• Lápis; 

• Borracha; 

• Apontadores; 

• Cartaz Cidade Piração  
 

Avaliação 
 

A atividade será avaliada mediante o desempenho dos alunos nos 
critérios participação e demonstração de evolução do conhecimento em relação 
ao conceito de velocidade. 
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APÊNDICE C – Questionário avaliativo final 
 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores- PPG-ECFP 

 

 

Aluno (a):______________________________________________________ 

 

Questionário Avaliativo – Final 

 

1- O que você achou das aulas que tivemos sobre o trânsito? 
 

 

 

 

 

2- E agora, depois das aulas, o que você sabe sobre o trânsito? 
 

 

 

 

 

3- E sobre velocidade, o que você aprendeu? 

 

 

 

 

4- Na sua opinião, quem deve obedecer à sinalização de trânsito? 
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(    ) Só os motoristas dos carros, caminhões e ônibus etc. 

(    ) Só os motociclistas; 

(    ) Só os pedestres; 

(    ) Todos os usuários do trânsito. 

 

 

 

5- De qual atividade você mais gostou? Marque um X. 
 

(    ) Desenhar o trânsito. 

(    ) Classificar o que pertence e o que não pertence ao trânsito; 

(    ) Medir a velocidade dos carrinhos; 

(    ) Classificar as regras de trânsito entre pedestres, motoristas e motociclistas. 

(    )  Analisar o trânsito da Cidade Piração. 

 

6- Por que você gostou mais dessa atividade? 

 

 

 

 

7- O que você acha de ter aulas, na escola, sobre o trânsito? 

 

 

 

  

8- Você ficou com vontade de aprender mais sobre o trânsito? Por que? 

 

 

 

Obrigada pela sua participação!  
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APÊNDICE D: Cópia  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (Em 

conformidade com as Res. CNS 466/12 e 510/16). 

 

REGISTRO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS LEGALMENTE 

INCAPAZES (Resolução Nº 466/12 CNS; resolução nº 510/16 CNS) 
  
O que é assentimento? 

 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo, da sua faixa de idade, 

para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações 

por mais simples que possam parecer. 

 

 Convidamos você para participar, como voluntário (a), da pesquisa: Educação para o Trânsito no 

Ensino Fundamental I: viabilidade do uso de noções de Física na análise de situações cotidianas do 

trânsito urbano, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a): Lindsai Santos Amaral Batista, Email: 

amaral.lindsai@gmail.com, Programa de Pós-Graduação em Educação Cientifica e Formação de 

Professores-PPG/ECFP , Departamento de Ciências Biológicas – DCB , Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia – UESB , Av. José Moreira Sobrinho, s/nº  Jequiezinho – Jequié, BA, Telefone 74 9 8805 6270, e 

está sob a orientação de: Sérgio Luiz Bragatto Boss, Telefones para contato: (0xx73) 3528-9647, e-mail 

serginhoboss@gmail.com.  

  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

              Descrição da pesquisa: 

Neste estudo pretendemos conhecer como os conceitos da física podem contribuir para a aprendizagem 

no que se refere à Educação para o Trânsito. Para isso, realizaremos uma primeira atividade, onde faremos 

algumas perguntas envolvendo trânsito, conceitos da física e valores humanos e, a partir das suas respostas, 

construiremos cerca de 3 atividades que possibilitem a você refletir sobre o seu papel no trânsito. As atividades 

serão realizadas em sala de aula, e você poderá optar entre participar ou não. Utilizaremos materiais comuns ao 

contexto escolar, tais como lápis, caderno, folha sulfite, cartolina, cola, tesoura sem ponta etc. 

   

 RISCOS diretos para o voluntário:  

Este estudo apresenta risco mínimo. Isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como 

conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem o direito de ser ressarcido ou indenizado caso algum 

prejuízo seja produzido pela pesquisa  

BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os voluntários.  

Ao participar desta pesquisa o(a) aluno(a) terá como benefícios diretos a aprendizagem de conceitos 

básicos de física bem como de noções de trânsito, e como benefícios indiretos a preparação para a ocorrência de 

aprendizagem significativa, na medida em que a sequência didática elaborada terá por base a Teoria da 

Aprendizagem Significativa. 

.  
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ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

 Este Termo de Assentimento poderá conter informações que você não entenda. Caso haja alguma dúvida, 

pergunte à pessoa que está lhe entrevistando, seus pais e/ou seu responsável legal para que esteja bem 

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa.  

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo, 

assine este documento que será rubricado e assinado por seus pais ou seu responsável legal, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

  Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Você tem o direito de desistir da 

participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.   

 As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários.  

 Os dados coletados nesta pesquisa (Gravações, entrevistas, fotos, filmagens, etc), ficarão armazenados 

em (Pastas de arquivo, computador pessoal), sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço informado 

acima, pelo período mínimo de 05 anos.  

 O/A voluntário/a não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 

para a participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida a indenização 

em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial.  

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério 

Pereira, 72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, que tem 

horário de funcionamento de segunda à quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br.  

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir 

nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, objetivando contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos.  O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Voluntário (a) 

 

_______________________________________________________________________________ 
  

Assinatura do(a)  Responsável Legal ou Pais  
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ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A) 
 
 

Eu, ______________________________________________________________________________________, 

portador(a) do documento de Identidade: _______________________ CPF 

____________________________________(se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos da pesquisa 

de maneira clara/ detalhada e esclareci minhas dúvidas.  

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável legal poderá 

modificar a decisão de minha participação se assim o desejar, mesmo já tendo assinado o consentimento/ 

assentimento. 

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 
 

 
Juazeiro , _______/_______/2017 

 
 

_______________________________________________________________ 
  

Assinatura do (da) Participante/ Voluntário (a) 
 
 

________________________________________________________________ 
  

Assinatura do (a) Responsável Legal ou Pai 
 
Presenciamos a realização de esclarecimentos sobre a pesquisa, aceite do sujeito em participar da 
pesquisa, bem como o assentimento do responsável legal ou pais do voluntário (a). 
 

 
NOME COMPLETO: 

 
Cirivalda Lopes Ferreira 

 

NOME COMPLETO: 
 

Juscélia Maria Belfort de Almeida Duarte 

ASSINATURA: 
 
 

 

ASSINATURA: 

 
OBs. 02 Testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores. 

 

 


