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INTRODUÇÃO

Uma breve visão do problema

Os acidentes de trânsito representam a principal causa de mortalida-
de entre as crianças e adolescentes até 14 anos no Brasil (Brasil,
2005a). Nesse sentido, Jorge e Koizumi (2010) afirmam que os aciden-
tes de trânsito são responsáveis por 40% das mortes acidentais nesta 
faixa etária, sendo, na maioria dos casos, por atropelamentos. O
Ministério da Saúde (Brasil, 2005a) e Faria e Braga (1999) complemen-
tam esta afirmação dizendo que estes atropelamentos ocorrem, na 
maioria das vezes, no percurso casa-escola.

Acredita-se que pelo menos 187.000 crianças de 0 a 12 anos foram vítimas 
de acidentes de trânsito e outras 8.029 morreram pela mesma causa no 
período de 2000 a 2007 no Brasil (Brasil, 2009). Para efeitos de compara-
ção com outros países, em um estudo envolvendo 84 países, o Brasil 
encontrou-se na 26ª posição com respeito à mortalidade juvenil por aci-
dentes de trânsito e na 16ª posição na mortalidade geral (Waiselfisz, 2007).

O Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2002) já alertava a respei-
to da vulnerabilidade desse grupo etário quanto aos acidentes e 
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desastres demonstrando os subgrupos etários: de 3 a 8 meses; de 8 
meses a 4 anos; de 4 a 8 anos; de 8 a 15 anos e seus respectivos tipos 
de acidentes e desastres aos quais estão fadados. Os acidentes de 
trânsito foram considerados importantes em todos os subgrupos etá-
rios citados exceto no subgrupo de 0 a 3 meses. Com dados mais 
recentes, pode-se observar a importância dos acidentes de trânsito 
em todos os grupos etários, principalmente naqueles que compreen-
dem de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos (tabela 1).

Tabela 1
Causas acidentais de mortalidade por faixa etária e ranking no Brasil em 2005

Faixa etária 1º lugar 2º lugar 3º lugar

Causa acidental Total Causa acidental Total Causa acidental Total

< de 1 ano Sufocação 569 Passageiro de 
veículo

62 Queda 42

de 1 a 4 anos Afogamento 495 Atropelamento 195 Passageiro de 
veículo

120

de 5 a 9 anos Afogamento 369 Atropelamento 322 Passageiro de 
veículo

137

de 10 a 14 
anos

Afogamento 464 Atropelamento 303 Passageiro de 
veículo

175

Fonte: Datasus/Ministério da Saúde/2008 – Brasil.

Além de uma violação do direito de ir e vir com segurança e do direito à 
vida, estas perdas impactam negativamente na expectativa de vida do 
brasileiro no que se refere ao indicador anos potenciais de vida perdidos 
(APVP). Somado a isso, tem-se a perda de qualidade de vida provocada 
pelas lesões permanentes e incapacitantes provocadas pelos acidentes de 
trânsito, tais como as lesões medulares, que ocasionam perda de produti-
vidade, alto custo com tratamento médico-hospitalar (Ministério da Saúde, 
Brasil, 2005a). Pelo menos 140 mil crianças de até 14 anos são hospitali-
zadas anualmente no país traduzindo-se em um gasto para a rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS) de R$ 63 milhões (Denatran, Brasil, 2009).

Educação para o trânsito como estratégia para redução de acidentes

Este cenário carece de medidas urgentes e bem coordenadas com o 
fim de proteger este grupo etário evitando, principalmente, a ocorrên-
cia de novos atropelamentos. Para isso, algumas medidas são men-
cionadas por Faria e Braga (1999): engenharia de tráfego, fiscalização, 
paisagismo/urbanismo e a educação para o trânsito. Esta última é 
apontada por Machado (2006) como a “grande alternativa para a 
mudança desta realidade”, tendo como meta a transformação do ser 
humano em cidadão. Não basta, portanto, o ensino das regras de 
circulação vigentes, mas também a promoção de uma cultura de paz 
pautada sobre a ética, o respeito ao próximo, a cidadania, desenvol-
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vendo técnicas e habilidades para a convivência social (Rozestraten,
2004). Assim educar para trânsito é:

... é educar para a cidadania, é provocar no aluno um impacto, que o 
leve a pensar, a tomar consciência da realidade que o espera fora da 
sala, nas ruas... (Machado, 2006).

A educação para o trânsito, no Brasil, é um direito de todos garantido 
pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito 
Brasileiro. Sua promoção deve ocorrer em todos os níveis de ensino 
através de um currículo interdisciplinar que aborde os diversos aspec-
tos da segurança no trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, Brasil, 
2005b). O tema é tratado, atualmente, de forma transversal, diluído em 
diversas disciplinas, por atender os requisitos: abrangência nacional; 
ser possível o ensino-aprendizagem no ensino fundamental; e favorecer 
a compreensão da realidade e da participação social (Souza, 2010), não 
havendo a necessidade de se inserir uma nova disciplina no currículo.

Machado (2006) alerta para o tipo de abordagem a ser utilizada. O
tema deve ser tratado de maneira contínua e sistemática. A constru-
ção do conhecimento deve ser feita em conjunto, pelo professor e 
pelo aluno numa relação horizontal, possibilitando a troca de saberes 
e experiências (Machado, 2006).

O desenho e a percepção da criança e do adolescente

Percepção não é o retrato, a descrição exata do mundo exterior, mas sim 
um processo sensorial que sofre influência de aspectos pessoais como a 
personalidade e a emocionalidade (Castro; Rheinganz; Gonçalves, 2006). 
Dessa forma, duas pessoas podem ter percepção distinta acerca de um 
mesmo objeto, pois certamente elas tiveram, ao longo de suas vidas, 
experiências e emoções bem distintas e consequentemente irão perceber 
características do referido objeto enfatizando diferentes formas de vê-lo.

Nesse sentido, os autores Castro; Rheinganz; Gonçalves (2006) relatam 
existir diferentes percepções visuais as quais são influenciadas pelos 
aspectos da fisiologia ocular que se relacionam com acuidade visual, a 
percepção de cores e da escala. Além disso, existe ainda a influência 
das variáveis relativas ao objeto que “dizem respeito às dimensões, as 
configurações (formato objeto), à familiaridade (conhecimento prévio do 
objeto), ao contraste de luminância (contraste entre o objeto e o fundo) 
e ao tempo de exposição” (Castro; Rheinganz; Gonçalves, 2006).

Para a execução deste trabalho considerou-se que perceber é conhe-
cer através dos sentidos. Assim, a percepção aqui considerada foi o 
olhar da criança e do adolescente sobre o trânsito retratado pelos dese-
nhos por eles produzidos. Nestes, eles puderam colocar sentimentos, 
sensações, anseios e experiências vividas relacionadas ao trânsito.
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Objetivo do estudo

Como os acidentes de trânsito representam hoje um importante pro-
blema de saúde pública e que vitimam, principalmente, crianças e 
jovens menores de 20 anos, o objetivo deste estudo consiste em men-
surar a percepção dos elementos do trânsito por alunos do ensino 
fundamental através do uso de desenhos por eles produzidos na cida-
de de João Pessoa como forma de auxiliar as equipes de educação 
para o trânsito na definição de prioridades de atuação.

METODOLOGIA

O estudo é descritivo, pois objetiva identificar quais variáveis influen-
ciam a percepção dos elementos do trânsito. Este tipo de estudo per-
mite que o pesquisador compreenda melhor o comportamento dos 
fatores que influenciam o fenômeno a ser estudado (Oliveira, 2002) com 
abordagem quantitativa e qualitativa, pois as representações das per-
cepções através de desenhos das crianças e adolescentes respondem 
a questões muito particulares (vivência, convivência e experiências).

Coleta dos desenhos

A coleta dos desenhos foi feita pela equipe de educação para o trânsito 
(EEPT) da Superintendência de Transportes e Trânsito (STTrans) de João 
Pessoa-PB através do projeto “Como ver o trânsito através da escola”. 
Este projeto foi concebido tendo por objetivo a redução do índice de 
acidentes de trânsito por bairro, contando com a colaboração direta e 
indireta dos atores que estão envolvidos nesse espaço, através da sua 
percepção diária de deslocamento de casa para a escola e vice-versa. 
Através deste projeto, as escolas públicas e privadas foram contempla-
das com ações de educação para o trânsito que favoreceram o exercício 
de condutas mais humanas no trânsito, objetivando práticas cidadãs.

A visitação ocorreu em quatro escolas de bairros distintos na cidade 
de João Pessoa-PB no ano de 2009, junto a alunos da 5º à 9º série. 
A EEPT multidisciplinar era composta por: dois pedagogos, um psicó-
logos, um psicopedagogos e quatro técnicos em educação, todos 
com formação voltada para a temática do trânsito. Para a captação 
dos desenhos, a EEPT seguia as seguintes etapas:

Ao entrar em contato com a escola, a EEPT explicava como seria 
realizada a dinâmica. Após autorização da escola a EEPT era leva-
da às turmas participantes (5º à 9º série) daquela escola.
Na sala de aula, com os alunos sujeitos da pesquisa, a EEPT iniciava 
um diálogo aberto, em círculo, abordando questões básicas de trân-
sito como: ruas, calçadas, veículos, semáforos, entre outros. Tam-
bém se abordavam questões como: que conhecimento os alunos 
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tinham acerca dos órgãos de trânsito e suas competências, tudo isso 
de forma adequada à linguagem e entendimento de cada turma.
Em seguida, o material para confecção do desenho era distribuído 
pela EEPT (folhas de papel em branco, lápis de cor e grafite). A
EEPT então solicitava que cada aluno fizesse o seu desenho con-
templando seu trajeto de casa para a escola tendo uma visão vol-
tada ao trânsito considerando o que ele achava de mais importante.
Concluída esta etapa, a EEPT iniciava um processo de facilitação do 
compartilhamento do conteúdo do desenho. Dessa forma, ainda em 
círculo, abria-se um espaço para quem quisesse comentar o que pro-
duziu, expondo seu trabalho aos demais participantes do grande grupo.
Na medida em que os estudantes comentavam seus desenhos, os 
educadores davam orientações sobre trânsito, dentro do contexto 
trazido pelos próprios alunos.
Ao fim do compartilhamento de ideias e experiências, a EEPT
encerrava a atividade promovendo uma reflexão sobre o que os 
estudantes tinham produzido e  sobre como eles, a partir daquele 
momento, poderiam utilizar esses conteúdos trabalhados em sala 
de aula para se deslocar com segurança.
Para finalizar a dinâmica, a EEPT distribuía material educativo com 
dicas de segurança referentes aos cuidados que se deve ter ao 
transitar pelas ruas e avenidas.

Análise dos desenhos

Todos os desenhos foram então observados e, a partir do que foi 
encontrado, foram criados dois grupos de variáveis: as baseadas no 
que o aluno escreveu (variáveis não-gráficas) e as baseadas no que o 
aluno desenhou (variáveis gráficas).

Do primeiro grupo de variáveis têm-se: sexo, série, nome da escola, 
administração (particular, municipal ou estadual). E do segundo têm-se: 
sinalização horizontal (sim/não), se sim, quantas e quais; sinalização 
vertical (sim/não), se sim, quantas e quais; veículos (sim/não), se sim, 
quantos; pedestres (sim/não), se sim, quantos; condutores (sim/não), se 
sim, quantos; construções (sim/não), se sim, quantas; vias (sim/não); 
redutor de velocidade (sim/não); semáforo (sim/não); o trânsito apre-
senta problemas (sim/não), se sim, qual problema foi colocado.

Os problemas retratados pelos alunos foram categorizados em: polui-
ção, uso do celular, uso do álcool, discussão entre os condutores, 
congestionamento, acidente de trânsito sem vítima, acidente de trân-
sito com vítima, imprudência do pedestre e imprudência do condutor.

Após esta fase, iniciou-se a tabulação dos dados. Assim, cada dese-
nho foi observado e, baseando-se nessa observação, o banco de 
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dados foi sendo alimentado. Em seguida, foi criada a variável percep-
ção como sendo dependente das variáveis do segundo grupo, cuja 
resposta era sim/não. Para cada resposta afirmativa foi atribuído um 
ponto sendo que o mínimo possível é 1 e o máximo 10.

Este resultado foi categorizado em baixa percepção (1 a 3), média 
percepção (4 a 6) e alta percepção (7 a 10). Para isso utilizou-se da 
amplitude obtida a partir da diferença entre o maior e o menor valor 
da percepção dividida pelo número de classes (baixa, média e alta).

RESULTADOS

Durante a visitação às escolas, percebeu-se que os estudantes já 
tinham algum conhecimento sobre os órgãos de trânsito, municipal e 
estadual, e, na oportunidade, puderam compreender melhor suas com-
petências. Quando questionados sobre o que conheciam de trânsito, 
as respostas eram diversas e geralmente ocorriam em forma de pala-
vras soltas, ou seja, mencionavam palavras como carros, motos, cami-
nhões, ônibus, pedestres, batidas (colisões), acidentes, mortes etc.

Diante disso, o conceito de trânsito foi construído em conjunto com a 
EEPT, condizente com as palavras trazidas pelos alunos, contextuali-
zando o que era destacado por eles. Cada participante trazia consigo 
seu próprio conceito sobre o que seria trânsito e tal conhecimento 
refletia suas experiências vivenciadas diariamente nas ruas.

Em relação aos desenhos, que serviriam como ponto de partida para 
conhecer a realidade dos estudantes enquanto transeuntes, a maioria 
retratou o deslocamento de casa para a escola, mostrando, principal-
mente, suas dificuldades como, por exemplo, atravessar a rua, passar 
por cruzamentos e lidar com a alta velocidade dos veículos. Também
foi possível observar que os desenhos mostravam relações de intera-
ção entre pedestres, condutores e agentes de trânsito, revelando o 
conhecimento de que o trânsito é um espaço de todos e que cada um 
tem seu papel, com direitos e deveres.

Alguns alunos desenharam apenas elementos diretamente ligados ao trân-
sito (sinalização, via, automóveis, ônibus etc.), situações de desrespeito à 
faixa de pedestres, como pedestres atravessando fora dela, e ainda pedes-
tres e condutores convivendo com harmonia, uns atravessando e outros 
respeitando o direito de uma travessia segura. Também contemplavam ele-
mentos da natureza, indicando assim que percebiam tais elementos como 
importantes e integrantes do trânsito. Isso fica bastante evidenciado na fala 
de um dos alunos: “Quando não está fazendo sol, tem mais acidentes...”.

Dessa forma, pôde-se desenvolver um diálogo sobre olhar o trânsito 
como um espaço de convivência social pautada no respeito mútuo, 
abolindo a ideia de ser um local de disputa, de luta entre os mais fortes 
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contra os mais fracos e despertando-os para uma postura segura no 
trânsito de maneira a minimizar a exposição aos fatores de risco.

Para isso, a EEPT focou as formas de travessia para o pedestre, momento 
em que os alunos mencionaram a dificuldade para sua realização, já que 
os condutores não param na faixa para priorizar o pedestre. Algo que tam-
bém foi salientado por eles tanto nas conversas quanto nos desenhos foi 
a necessidade de implantação de semáforos próximo às escolas.

Análise quantitativa dos desenhos
Foram coletados 144 desenhos; destes, três foram desconsiderados 
por não apresentarem pelo menos uma das variáveis não-gráficas 
(sexo, série, nome da escola e administração), restando 141 desenhos 
válidos, distribuídos por três séries: 58 (41%) desenhos da 5ª série, 58 
(41%) da 6ª série e 25 (18%) da 9ª série. Das quatro escolas visitadas, 
duas eram particulares as quais apresentaram 12 (9%) desenhos, uma 
municipal com 63 (45%) desenhos e uma estadual com 66 (47%) 
desenhos. A escola que apresentou maior número de desenhos foi a 
E2 com 66 desenhos (47%) e a de menor número foi a E4 com quatro 
(3%). Com relação ao gênero, o número de meninas mostrou-se um 
pouco superior (79/56%) ao número de meninos (62/44%).

Os desenhos foram classificados em três níveis: baixa percepção 28 
(20%), alta percepção 29 (21%) e, a mais prevalente, a média percepção 
84 (60%). Considerando que as crianças com baixa percepção necessi-
tam de maior atenção por estarem mais vulneráveis aos riscos do trânsi-
to, optou-se por analisar os grupos classificados como: baixa percepção 
versus média e alta percepção, conforme pode se observar na figura 1.
Figura 1
Frequência das percepções identificadas nos desenhos elaborados por 
crianças do ensino fundamental em João Pessoa-PB, segundo o gênero, 
a série escolar, a escola e a administração escolar

Fonte: Elaboração própria.
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Note-se que o gênero masculino apresenta maior frequência de baixa per-
cepção que o feminino (figura 1). Dentre as escolas analisadas, a Escola 1 
possui a maior frequência de baixa percepção contrapondo-se e à escola 
municipal que não apresentou desenho classificado como baixa percepção.

A leitura dos desenhos foi feita de maneira objetiva, ou seja, os ele-
mentos do trânsito que foram representados pela criança eram con-
tabilizados e, em seguida, classificados em baixa, média e alta per-
cepção. A partir das figuras 2 e 3, pôde-se compreender melhor esse 
processo de classificação.

Na figura 2a, a criança desenhou apenas a sua escola, aparentemente 
com dois pavimentos e dentro dela as pessoas que a compõem. Ou seja, 
esta criança percebeu construção e pessoas, mas não percebeu, no seu 
caminho de casa até a escola, os veículos, as sinalizações e as vias. Por 
isso, o desenho recebeu dois pontos (um ponto para cada elemento 
observado) e, dessa forma, foi classificado como baixa percepção.

Na figura 2b, a criança desenhou uma construção e dois tipos de 
sinalização (semafórica e horizontal). Observe-se que as pessoas, as 
vias e todas as interações não ocorrem nesse desenho. Por isso, o 
desenho recebeu três pontos e, dessa forma, foi classificado como 
baixa percepção.

Figura 2
Desenhos classificados como baixa percepção

Na figura 3 a criança desenhou um sistema complexo com os princi-
pais elementos do trânsito, tais como, os veículos, pedestre, vias, 
sinalização semafórica, sinalização horizontal, sinalização vertical e 
transporte público (ônibus). Neste desenho, não foram ilustrados pro-
blemas, redutores de velocidade e construções. Por isso o desenho 
recebeu sete pontos e dessa forma foi classificado como alta percep-
ção (o aluno identificou sete dos dez elementos possíveis).
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Figura 3
Desenho classificado como alta percepção

Dos 141 desenhos analisados, 54 (38,29%) continham pelo menos um 
tipo de problema vivenciado no trânsito. Conforme se pode observar 
na figura 4, nove tipos de problemas foram encontrados nos dese-
nhos: poluição, uso do celular, uso do álcool, discussão entre os 
condutores, congestionamento, acidente de trânsito sem vítima, aci-
dente de trânsito com vítima, imprudência do pedestre e imprudência 
do condutor. O problema mais percebido foi a imprudência do condu-
tor (63%), seguido do acidente de trânsito com vítima (31%).

Figura 4
Distribuição percentual agrupado por problemas do trânsito retratados 
nos desenhos pelas crianças e adolescentes

Fonte: Elaboração própria.

Dentre os desenhos analisados, apenas sete classificados como baixa 
percepção representaram os problemas vivenciados no trânsito. Os
problemas por eles apresentados foram: imprudência do condutor 
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(6/86%) e acidente com vítima fatal (1/14%). Acidente sem vítima 
(1/14%) e congestionamento (1/14%). Para demonstrar como os alunos 
veem os problemas do trânsito e como esses problemas foram catego-
rizados observem-se as figuras de 5, 6, 7a e 7b.

Figura 5
Problemas no trânsito: uso do celular

Figura 6
Problemas no trânsito: acidente com vítima fatal

Figura 7
Problemas no trânsito: congestionamento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade realizada nas escolas promoveu um espaço de debate, 
que contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem. Essa cons-
trução do conhecimento foi desenvolvida coletivamente, possibilitan-
do que a EEPT conhecesse a realidade encontrada no trajeto dos 
alunos envolvidos neste estudo, tais como as dificuldades e obstácu-
los que enfrentam diariamente.

No diálogo aberto, em círculo, cada aluno trouxe para o grupo concei-
tos em forma de palavras sobre trânsito. Cada conceito precisou ser 
articulado com os demais para se estabelecer uma melhor compreen-
são e ressignificação do trânsito. A EEPT procurou contribuir para a 
autonomia dos alunos quanto à escolha dos locais de travessia e às 
formas mais seguras de se locomover no trânsito. Isso não seria pos-
sível se o conhecimento que cada aluno possui não fosse respeitado 
e contemplado na dinâmica.

É importante ressaltar que a dinâmica incitou a verbalização dos alu-
nos sobre o que já conhecem e também sobre suas dúvidas, pois é 
relevante para eles serem ouvidos e compreendidos. Esse processo 
promoveu a autonomia e contribuiu para elevar a autoestima individu-
al e grupal. Assim, esses estudantes sentiram-se valorizados, o que 
proporcionou ouvir com atenção o que estava sendo dito pela EEPT,
possibilitando a interação e a troca de relatos de experiências.

A partir da análise dos desenhos, foi possível identificar maior preva-
lência da baixa percepção dos elementos do trânsito entre os alunos 
do sexo masculino de 5ª série, nas escolas particulares. Dessa forma, 
diante da alta demanda de trabalho e da limitação de pessoal/recurso 
vivida pela EEPT, esta poderá priorizar as suas ações de educação 
com base em escolas/turmas que possuam essas característica, por 
serem elas mais expostas aos riscos do trânsito.

Com isso, este estudo mostrou ser viável a metodologia proposta de 
análise do desenho para mensurar a percepção da criança e do ado-
lescente com respeito aos elementos do trânsito. Através dela, é 
possível diagnosticar grupos de risco na escola, ou na cidade, que 
carecem de maior atenção por parte das EEPT.

Além disso, pode-se afirmar que os elementos que estavam nos dese-
nhos foram compartilhados com todos (autor do desenho, educado-
res e demais alunos) como forma de enriquecer o conhecimento sobre 
trânsito, promovendo uma relação acerca do comportamento de cada 
um nos seus trajetos.

Evidencia-se, entretanto, que o projeto “Como ver o trânsito através 
da escola” deve ser de cunho contínuo, pois a educação para o 
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trânsito deseja sensibilizar os alunos, possibilitando-lhes uma visão 
mais realista das situações de risco no trânsito. Apesar da metodo-
logia aqui proposta apontar para grupos prioritários de ação de 
educação, todos têm direito a educação de trânsito conforme diz o 
Código de Trânsito Brasileiro. Assim, as escolas e alunos classifica-
dos como de média e alta percepção também devem ter acesso e 
têm direito a essas ações.
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