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Se aceitamos que a histõria da Saüde Publica confunde

se com a histõria do controle de pessoas, espaços, movimentos, 

e que o conhecimento e a penetração dessas pessoas, espaços, 

movimentos através do olhar (como diz Foucault), explorares

te campo de ações e conhecer este controle e mostrar as suas 

contradições. 

Se entendemos a educação como instrumento "ex machina", 

de uma sociedade fornecedora de padrões, normas, atitudes com 

patíveis com a ordem, que o olhar preciso e definido sobre pe~ 

soas e objetos pontua sobre um plano proposto e predetermina

do, esta educação acaba por se normatizar, impor limites a si 

mesma e, conseqüentemente, se vê reduzida a um manual de ins

truções. 

Portanto pensamos que falar de educação e falar de con

fronto, de reconhecimento, de descoberta do controle. Não da

quele controle manifesto que uma campanha, discurso ou pala

vra de ordem almeja em suas intenções, mas do controle que sem 

querer passa e penetra, e faz de nõs agentes de coisas e cau

sas que absolutamente não.somos mas com o que nos identifica

mos e que seguimos sendo pelo simples desejo de considerar 

mais fãcil seguir aquilo que vem de fora. 

Se acreditamos que educação e seguir, mesmo que superfi 

cialmente, a tudo aquilo que se impõe sobre a nossa experiên

cia (como quer Durkheim), então deixamos de considerar o aue 



hã de rico em aprender a partir de nossa experiência (como 

que remos n õs) . 

Para certa teoria da sociedade esse ato chama-se alie

naçao, e se comparamos esse dado teõrico com a vivência prã

tica então nos alienamos do tempo e das coisas, praticando e 

executando aquilo que as mensagens nos dizem, e que fingimos 

acreditar. Somos então passíveis de entrar no jogo do poder. 

E que jogo ê esse? t possível recortã-lo, mapeã-lo, de

terminã-lo em todas suas regras e desenhos? Ou, não serã? 

Não hã, na verdade, na vida senao a imagem do jogo, um 

ir e vir entre os eventos do tempo, que nao nos permite sa

ber, que acidentes nos aguardam o amanhã? Ou sera que, alem 

desse indeterminismo do futuro, viver registra, guarda um 

sentido e memõria do tempo, do evento, do circulo de vida 

que era e o·que ê? Esse registro muda o que irã acontecer? 

O que acontece nunca acontece da mesma forma. 

Vi ver, antes de i r entre os eventos, e ser os eventos 

idos e guardar deles para o futuro. 

Viver ê histõria, e ir com os acontecimentos e repetir 

um (de) novo acontecer. 

Os acidentes de trânsito podem ser considerados como um 

desses eventos, que ocorrem no fluxo entre pessoas, veículos 

e objetos. Atravês deles podemos olhar para uma sociedade que 

ao mesmo tempo impele para o movimento e persegue o controle. 
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ADORNO, R.C.F. Health education, policy and traffic 
violence: the case of the city of São Paulo. São Paulo. 
(Thesis - School of Public Health. :university of S. 
Paulo ). 

SUMMARY 

This paper aims to know and classify educational approaches 
used to reduce the severity and morbidity of traffic accidents 
reviewing models for health education and traffic safety. 

The author has selected press articles about the 11 traffic 
violence 11 theme and related public interventions in the city 
of São Paulo, from •977 to 1987, with the purpose of identifying 
the educational policies for traffic safety, public intervention: 
regarding pedestrians' deaths as well as the campaigns to reduce 
the severity and morbidity of traffic accidents. 

An epidemiological approach was tried on in order to compare 
the results of the strategies of traffic safety policy 
es~lished and the level of deaths caused by traffic accidents 
in the city of São Paulo during the period of study. This 
approach was considered rather restrictive, by the author, for 
evaluating the impact of those policies. 
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1 - I"'TRnoucAo 

Emergentes na Sociedade brasileira de maneira mais sig

nificativa, a partir dos últimos 20 anos, os problemas de 

Saude Publica que envolvem aspectos como a violência, os aci 

dentes, o efeito de poluentes e uso de tõxicos, sõ recente

mente têm sido alvo de preocupações acadêmicas e institucio

nais. Somando-se ao quadro sanitãrio tradicional expresso por 

grandes contingentes da população afetadas por doenças infec

ciosas nao controladas, esta 11 nova face 11 da Saude Publica Na-

cional tem relações com o aumento do ritmo de urbanização das 

décadas de 70 e 80, a expansão do consumo de bens durãveis e 

a generalização dos meios de comunicação de massa. 

Dentro deste novo perfil, se coloca o problema dos Aci

dentes de Trânsito - que passa a ser destacado como problema 

de Saude Publica ã medida em que começa a disputar com as ca~ 

sas mais tradicionais (molésticas infecciosas) um lugar de im 

portância na estatistica geral dos Õbitos nacionais. 

A questão das mortes provocadas por causas violentas, e 

entre elas as causadas por acidentes de trânsito, passou a 

despertar interesse da ãrea acadêmica a partir de finais da 
7 3 

d é c a d a de 1 9 6 O q u a n do e s t u d os v e i c u 1 a d o s , i n c 1 u s i v e a t r a v é s 

da imprensa, chamavam atenção para a magnitude deste fato na 
75 

cidade de São Paulo. Na década de 70 foi MELLO JORGE que 

descreveu, do ponto de vista epidemiolÕgico, a situação dos 

Õbitos por causas violentas no Municipio de São Paulo .. Desta-
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cando a importância das mortes causadas por acidentes de trân 

sito e entre estes a alta proporção dos atropelamentos, essa 

autora prosseguiu esse tipo de investigação até periodos mais 
7 6 1 1 o 

recentes .Nessa mesma década, TAMBELLINI , em sua tese, teve 

como preocupação discutir problemas relacionados com a causa

lidade e determinação dos acidentes dentro do modelo epidemi~ 

lÕgico, através de ocorrências de acidentes de trânsito em ro 
6 1 

dovias no Estado de São Paulo. Jã nos anos 80, KOIZUMI rea-

1 i zou investigação com os Õbi tos ocorri dos na cidade de São 

Paulo, tendo como foco os acidentes com motocicletas. Uma vi-

são geral dos acidentes de trânsito como problema de Saüde PÜ 
7 3 

blica em âmbito nacional foi desenvolvida por MARQUES que 

caracterizou este tema em termos estatisticos e institucio 

nais. 

Importante é ressaltar que este lado da questão, o aci

dente de trânsito- como gerador de traumas e morte- nem sem 

pre e destacado pelos meios de comunicação de massa ou nem 

mesmo tem sido uma preocupaçao institucional, ficando mais 

destacados outros lados do problema que também afetam a popu

lação- a falta de fluidez, irracionalidade, precariedade de 

vias, e o espaço para a circulação de automõveis na cidade. 

Não se pode esquecer que estes aspectos, o congestionamento e 

a falta de espaço, também são relevantes do ponto de vista da 

saüde publica, pois têm levado a atos de violência e ocorren-

cias policiais crescentes - quando registradas dentro das de

legacias das cidades brasileiras. r, entretanto, sintomãtico o 

quase silêncio sobre o desastre, a desgraça, a morte ficando 
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mais ao gosto dos que mais proximamente o presenciaram. E em 

algumas conjunturas, a existência de protestos da população 

pelo numero de atropelamentos que acontecem em suas ruas. 

Bastante complexo porem, e a caracterização dos aciden

tes de trânsito como problema da Saude Publica. A ãrea de es

tudos e intervenção sobre o problema se desenvolveu definindo 

campos espec1ficos no dom1nio da chamada segurança de trânsi

to assumida pela engenharia, e seguida por outras corporaçoes 

profissionais, enquanto que dentro do senso comum dos indiv1-

duos e mesmo das instituições, a parte que cabe ã saude diz 

respeito a contagem e verificação dos Õbi tos - ti da como a 

atividade de ãrea medica publica, e o socorro as v1timas vis

to como a atividade medica por excelência, sendo aquela liga

da ao serviço publico atrãs de guichês burocrãticos e esta 

identificada com a ambulância, o pronto socorro, a tecnologia 

e o hospital. 

No cap1tulo .. Referencial Teõrico" apresentamos os mode

los que propoem o controle dos objetos envolvidos no trânsito 

como forma de reduzir acidentes ou de implementar a segurança. 

Desse modo o termo 11 Segurança .. esteve em nosso trabalho rela

cionado com o controle dos acidentes de trânsito. Destacamos 

a relação entre essas medidas de controle e a Saude Publica. 

Na parte seguinte, contextualizamos a Saude Publica e a 

Educação em Saude, enquanto prãtica emergente na sociedade 

americana, onde se constituiu em campo de intervenção e di s

cussão de técnicas que, conceituando a sociedade como a soma 
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77 6,48 
de indivíduos ou como campo de interação de grupos , 

propunham persuadi-los do controle de suas ações em função de 

definições formuladas a partir da relação entre "comportamen

tos" e um determinado nivel de saüde. Seguimos com a exposi

ção dos modelos de Educação em Saüde, e a discussão entre téc 

nica e educação. 

No corpo do trabalho apresentamos as açoes e o campo da 

educação relacionada com a ãrea de trânsito. 

Por fim, realizamos exposição e anãlise do material de 

imprensa pesquisado, bem como das ações institucionais que du 

rante esse periodo estiveram preocupadas com a redução dos 

acidentes de trânsito. Destaque especial é dado ao item das 

campanhas para redução da violência no trânsito e das medidas 

voltadas ao aumento da segurança para circulação de pedestres. 

Como objetivos para a realização deste trabalho situa-

mos os de: 

• Realizar um estudo exploratõrio sobre Educação em Saü 

de e sua relação com a Segurança Viãria, visando dar subsí

dios para criação de programas de ensino, pesquisa e serviços 

nessa linha. 

• Identificar conjunturas políticas na açao frente ã se 

gurança no trânsito na cidade de São Paulo, no período compre 

endido entre 1977 e 1987. 

• Identificar campanhas e atividades de Educação na area 
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do trânsito no período de 1977 a 1987 na cidade de São Paulo. 

• Descrever as atividades e campanhas identificadas qua~ 

to a seus objetivos, métodos e população-alvo. 

• Analisar as relações entre as atividades e campanhas 

descritas e conjunturas políticas identificadas e a situação 

dos Õbitos causados por acidentes de veiculo automotor na ci

dade de São Paulo. 
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2 - REFERENCIAL TEDRICO 

Conforme verificamos na literatura cientifica, o fenô-

me no acidentes de trânsito e abordado e conceituado a partir 

da perspectiva de diferentes campos do conhecimento e objeto 

de intervenção de diferentes prãticas 35
'

1
u

7
• 

Para a Saude Publica, que tradicionalmente e definida 

como campo de estudos de diferentes disciplinas, a influência 

das ciências medicas e biolÕgicas, e que define a tendência 

geral de anãlise do fenômeno acidente de trânsito. t a partir 

de seu resultado, o Õbito, que se estuda o processo, que cul

mina com a sua ocorrência. Esse processo e, geralmente, anali 

sado a posteriori, sem que se visualize o fenômeno como prod~ 

to de causas e relações que envolvem grande nivel de complexi 

dade. Isso fica evidente ao explorarmos a literatura produzi

da em nosso meio, no decorrer dessas duas ultimas décadas, o~ 

de nos deparamos prioritariamente com a preocupaçao em descre 

ver a ocorrência do evento- o acidente de trânsito como cau-

sador de Õbitos e sua expressão no conjunto das mortes viole~ 

tas e secundariamente na tentativa de discussão de sua 
. 1 1 o 

natureza e causal1dade . Foi a partir da revisão dessa lite 

ratura que adotamos o termo violência do trânsito para denomi 

nar nosso objeto de estudo, por constituir essa expressão um 

dado sobre a nossa forma de circulação na sociedade- uma ati 

vidade cotidiana que sutilmente pode ocultar um episÕdio fa-

tal, inusitado e portanto, violento. Enquanto busca de sua e~ 

plicação notamos que, este assunto nos remete tanto a uma dis- · 
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cussao teõrica sobre a determinação fisica e social dos aci

dentes, quanto a um terreno de prãticas e intervenções na so

ciedade contemporânea ligado a areas como o planejamento urb~ 

no; ã engenharia de trãfego e ãs ações legais e punitivas de 

controle. O campo compreende não sõ a dimensão das ãreas di

tas técnicas, portadoras de uma racionalidade, como também 

ãreas de controle social, que perseguem uma normatividade das 

ações. Ele se nos apresentou bastante complexo, ante o fato 

de preocuparmo-nos também, enquanto objetivo de nosso traba

lho, em analisar o discurso e as ações relacionadas com a re

dução dos acidentes de trânsito no Municipio de São Paulo, d~ 

rante um periodo de dez anos, com o qual deveriamos relacio

nar o movimento da incidência de mortes por esta causa. 

Em especial, perseguimos a caracterização das açoes de 

"educação" na ãrea do trânsito, devido a importância que este 

campo de intervenção vem assumindo em saude publica. As socie 

dades contemporâneas vêm apresentando uma mudança em seu per

fil epidemiológico: as mortes provocadas por causas violentas 

e por doenças crônico-degenerativas vêm passando a ocupar o 

posto das moléstias infecto-contagiosas 6
::s. 

Esta mudança detectada pela medida dos fatos vitais na 

sociedade vem, no âmbito da saude publica, gerando uma discus 

são das respostas que esta, como campo de intervenção, possa 

efetivar com respeito ao controle, ou seja, ã redução das moL 

tes por causa~ violentas. A educação, como instrumento tradi

cional de ação da saude publica vem buscando contribuir, atra 
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ves da montagem de modelos de interpretação e planejamento de 

açoes para a redução deste fenômeno. No caso específico dos 

acidentes de trânsito, estas propostas e modelos de ação tam

bém vêm sendo incluídos na area denominada de segurança viã

ria, ou segurança do trânsito. 

Assim sendo, iniciaremos nosso trabalho a partir da ex

posição das propostas que identificamos na ãrea da segurança 

viãria, para em seguida expor as de educação no âmbito da sau 

de publica, discutir o campo destas prãticas relacionadas com 

a segurança do trânsito e finalmente descrever e analisar sua 

aplicação ao município de São Paulo. 

2.1. SEGURANÇA VIARIA E MODELOS DE INTERVENÇAO PARA REDU

~0 DAS MORTES E GRAVIDADE DOS ACIDENTES DE TRANSITO 

A intervenção no sentido de diminuir as chances da ocor 

rência de choques entre objetos e entre estes e o ser humano, 

ou de reduzi r seus efeitos e conseqüentemente o nível de gra

vidade das lesões ou do desgaste do material envolvido, con

vePcionou-se chamar de "segurança". Este termo e tanto uti

lizado em relação ao trabalho, como em relação ao trãfego e 

ao sistema viãrio. A terminologia utilizada para denominar a 

ãrea que estuda a circulação de pessoas e veículos e "segura~ 
ça viãria" ou "segurança do trãfego" ("traffic safety", em in 

glês). Em relação ao trânsito urbano encontramos o uso do 

termo segurança do trânsito. No Japão, hã a referência a 
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"traffic science" 35 como area de intersecção do conjunto de 

disciplinas que se preocupam com esse aspecto. 

O campo de te0ria e pesquisa sobre a segurança viãria, 

em termos de seu dosenvolvimento, vem manifestando uma tendê~ 

cia no sentido de rrocurar atingir o aperfeiçoamento dos sis

temas técnicos, entendendo-se por técnica a ação racional pa

ra obtenção de determinado fim, tal como foi proposto por 

HABERMAS 50
• 

O projeto da "segurança viãria" tem sido o de buscar 

compatibilizar o desenvolvimento dos meios técnicos da cir

culação viãria que se realiza através de um aumento da po

tência, velocidade e quantidade de veiculos, desenvolvimento 

das caracteristicas das vias- com um menor nivel de prejuizo 

econômico. Ou seja, o objetivo de manter um maior nivel de se 

gurança dos bens materiais e humanos envolvidos, uma vez que 

a perda de vidas humanas vem sendo avaliada também como pre

juizo ao sistema produtivo :,s. 

A história da preocupaçao com a manutenção, prevençao e 

da "segurança" no sentido da preservação de seres humanos (e~ 

te ultimo termo tem aplicações militares) em termos de sua 

emergência como ãrea de intervenção publica, guarda relações

quando se trata das sociedades modernas de economia de merca

do- com a importância das populações, em função de situações 

politicas e econômicas. 

Assim, exemplificariamos que a própria emergência das 
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preocupaçoes com a saude, e dos modelos de controle sanitãrio 

em países da Europa do século XVIII relacionaram-se com deter 

minada concepção da economia política 11
, que recomendava ao 

Estado a preservação de suas populações como meio de desenvol 

ver o comercio e enriquecer as nações. Na América, e no caso 

especifico do Brasil, a emergência das prãticas sanitãrias se 

vinculou ã expansão da economia cafeei ra e a manutenção do 

funcionamento do aparelho produtivo implementado pela força 

de trabalho dos trabalhadores imigrantes, que se viam ameaça-

d 1 
. d . 26,77 os pe as ep1 em1as . 

Em relação aos acidentes de trânsito, a preocupaçao com 

a area de sequrança esteve ligadu primeiramente ã manutenção 

e integridade da própria mãquina- o automóvel. O objetivo de 

reduzir as mortes no trânsito inicia-se com a expansao do uso 

do automóvel e ganha de5taque em períodos que seguem o termi

no das duas guerras mundiais, como relataremos no capitulo em 

que tratamos de algumas políticas nacionais em relação ao con 

trole dos acidentes de trânsito. A conjuntura criada pela cha 

mada 11 Crise do petróleo .. durante o início da década de 1978, 

posterior também a conflitos bélicos (guerra do Vietnã e Ori

ente Médio), traz ã tona políticas nacionais de segurança vi~ 

ria, visando a redução da violência dos acidentes d"' trânsito. 

Dest.1rte, a relação desta questão- a segurança viãria 

como meio de redução das mortes e prejuízos materiais -com 

problemas econômicos e políticos, e o impulso a seu desenvol

vimento, seja por parte do Estado, seja por parte das empre-
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sas privadas• representou a constituição de um campo de pes

quisa cientifica voltada para o desenvolvimento de técnicas e 

de modelos de intervenção sobre os eventos negativos persegu~ 

dos- os acidentes. 

Em termos de desenvolvimento técnico e cientifico, a se 

gurança viãria logrou a especialização de sub-ãreas e forma

ção de novos especialistas, a criação de laboratõrios de pes

quisa, o uso de critérios de anãlise de custo-beneficio na 

utilização dos meios técnicos, a incorporação de tecnologias 

sofisticadas nos modelos de testes de materiais e o apoio da 

informãtica e de modelos matemãticos na validação de suas apl~ 

caçoes. Este campo de pesquisa conseguiu, nos últimos trinta 

anos 59
, o investimento de somas considerãveis em paises como 

os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Japão e o Cana

dã, com a montagem de centros de pesquisas em universidades, 

agências publicas e privadas e no caso dos Estados Unidos, em 

grande parte, em empresas montadoras de veiculos. Em suma, p~ 

demos dizer que a ãrea tornou-se um campo de investimento no 

aperfeiçoamento da produção e que a idéia da 11 Segurança 11 pas

sou a exercer efeito publicitãrio aliada ã idéia do uso do co 

nhecimento técnico-cientifico. A utilização, entretanto, de 

muitos dos dispositivos testados coloca-se porem na dependên

cia do custo e da margem de lucro que possam gerar, como exem 

plificaremos no capitulo 11 Trânsito e Promoção de Saude 11 que 

trata da questão da promoção do uso do cinto de segurança e 

dos dispositivos de proteção passiva em automõveis. 
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Como ãreas de pesquisa e aplicação podemos citar as se

guintes: desenho interno de veículos; estabilidade; aperfei

çoamento dos sistemas de comando da direção e freios; desen

volvimento de materiais e defesas; o aperfeiçoamento dos pro

jetos de desenho das vias de trãfego; e investigação da influ 

ência dos 11 fatores humanos 11 nos acidentes que, como extensão 

do conceito de falha mecânica dos veículos, estuda a 11 falibi-

lidade humana 11
• Esta ~ltima ãrea mencionada, engloba um con

junto de disciplinas que procuram identificar características 

psico-fisiolÕgicas dos indivíduos e a questão da percepção de 

t - t ... 1 t . 108 even os e reaçao a es 1mu os ex enores . Por outro lado, a 

preocupação com a 11 Segurança viãria 11 incentivou o desenvolvi-

mento do campo das técnicas adaptativas e normativas em rela

çao a circulação de veículos e pessoas. Neste setor colocam-

se as pesquisas das denominadas 11 Ciências do comportamento .. 

que pretendem auferir o controle dos diferentes tipos de 11 fa

lhas humanas 11 através do desenvolvimento de habilidades e de 

condicionamento dos comportamentos considerados de s v i a n te s . 

Estes estudos fazem parte da ãrea de pesquisa e aplicação re-

lacionada a fatores humanos. Neste contexto situa-se a educa-

ção, a utilização dos meios de comunicação de massa, o poli-

ciamento, a legislação e a punição. 

Na perspectiva de relacionar o campo da segurança vi ã

ria com os objetivos mais definidos da sa~de p~blica- a redu 

çao das mortes no trânsito - situamos diferentes propostas e 

modelos que se propõem a atender esse objetivo através do con 
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trole e aperfeiçoamento dos meios de circulação e do compor

tamento das pessoas. 

2.1 .1. OS FATORES HUMANOS 

A primeira proposta se baseia no pressuposto de que os 

acidentes de trânsito são de responsabilidade dos "fatores hu 

manos". 

Encontramos vãrios artigos baseados nessa proposta e uma 

revisão feita por HENDERSON 55 quando da anãl i se das causas 

dos acidentes na Austrãlia, em inicio dos anos 70 55
• Sistema

tiza suas principais características, e segundo esta ultima, 

a investigação desses fatores tem procurado identificar asso

ciações em dois sentidos: o da anãlise do peso das caracteri~ 

ticas individuais em testes de estudo de caso-controle, com a 

utilização de variãveis como biografia, aspectos psicológicos 

e fisiológicos, nível de instrução e de habilitação na condu

çao de veículos, personalidade, efeito de drogas e outros 

agentes quimicos sobre o comportamento; e as associações com 

o tempo de exposição ao trânsito, medidas pelo numero de mi

lhas rodadas e o risco de acidente(*). A impossibilidade prã-

tica de cruzar características individuais com tempo de expo-

( *) Algumas teorias buscam explicar o acidente como um evento constante, 
em relação ao aumento proporcional do tempo de exposição que aumen
ta constantemente com o aumento do numero de vei cul os automotores, em 
termos de saude publica, com a preocupação com o numero de Õbitos, di 
riamos que este raciocínio ê tautológico, pois justifica o aumento 
dos Õbitos pelo aumento do trãfego e se autojustifica. 
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sição vem se colocando como limite a esta ultima linha de in

vestigação. 

Na perspectiva destes estudos estã a de identificar os 

fatores, ou grupos de pessoas com determinadas característi

cas de maior risco em relação ao envolvimento com acidentes de 

trânsito(*). 

Em termos de registro de eventos e de identificação na 

literatura internacional, ou seja, na experiência dos 11 países 

desenvolvidos", são apontados como de maior risco para envol

vimento em acidentes, os indivíduos que ingerem ãlcool em 

grande quantidade, os jovens na condição de condutores de veí 

culos, as crianças- como pedestres e passageiros de veículos 

e os idosos como pedestres. 

A inge,stão de ãlcool e um dos elementos que vem sendo 

mais destacado em termos de "opinião publica" em relação ao 

envolvimento em acidentes de trânsito. Com respeito ãs pesqui 

sas, estas vêm demonstrando que o efeito do ãlcool e comprem~ 

te dor depois de a 1 tas dosagens (acima de O. 10 gm/ml de sangue), 

quando a capacidade de dirigir fica comprometida e se verifi

ca a presença de distúrbios visuais e psicomotores. Identifi-

(*) Um conceito que foi abandonado e o de 11 accident-proneness .. , formulado 
na Inglaterra apõs a 19 Guerra Mundial. Segundo essa teoria, determi
nadas pessoas teriam mais propensão a acidentes que outras, e os aci
dentes se repetiriam constantemente nas mesmas pessoas. Essa teoria 
foi sendo relativizada com o desenvolvimento de diferentes variã
veis, demonstrando que a repetição não dependia exclusivamente da 
pessoa, mas a um fator a ela associado em momento específico de sua 

. d 55 v1 a • 
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camos neste caso, pesquisas e testes sobre a percepçao do mo

torista e comprometimento de suas habilidades, realizadas em 

São Paulo e apresentadas no I Congresso de Macroestudo e Se-
- • 1 12 gurança do Trans1to . 

Em relação ao grupo formado pelos jovens, a revisão ci-

tada esclarece que não se trata da falta de habilidade e des

treza deste grupo etãri o, e nem da afirmação de que todos os 

jovens têm uma maior chance de envolvimento, mas da existên-

cia de um comportamento deste grupo em particular, que afeta 

sua relação com o automõvel, isto e, a necessidade e busca de 

afirmação e identidade. A condução do automõvel em alta velo

cidade juntamente com a ingestão de ãlcool e relatada como 

prãtica caracter1stica de grupos de jovens- principalmente 

nos Estados Unidos, e estã relacionada ã ocorrência de aciden 

tes que vitimam condutores e demais ocupantes de ve1culos, e 
55 

ã ocorrência de atropelamentos. HENDERSON entende que essa 

identidade particular deve ser observada com maior atenção em 

uma cultura altamente orientada para o uso do automõvel, com 

a propaganda e os meios de comunicação de massa reforçando 

este aspecto. Em São Paulo detectamos a presença desse tipo 

de comportamento em artigos veiculados pela imprensa e em pe~ 

quisas realizadas por Õrgão de trãnsito. Trata-se dos .. rachas .. 

noturnos, que foram estudados com mais cu i dado para fornecer 

subs1dios para a elaboração de um projeto de educação de trân 

sito para adolescentes. 

Diferentemente dos jovens, os i dos os representam outro 
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tipo de grupo de risco. Em relação ao idoso como condutor de

monstra-se que estes sofrem a limitação de uma resposta mais 

lenta aos estímulos externos e uma maior resistência ã apree~ 

sao de novas normas e ao aumento do ritmo do trãfego, não se~ 

do, porém, encontradas grandes e vi dênci as de que representa

riam um fator de relevância como causa de um numero extrema

mente significativo de acidentes. A questão do idoso como pe

destre e apontada por BAKER 5
, que demonstra a necessidade de 

planejamento de equipamentos para pedestres que levem em con

ta o maior tempo de deslocamento que este grupo tem ao cami

nha r. 

As crianças, como grupo de risco, sao citadas na litera 

tura que enfati za os fatores humanos como causa de acidente, 

como grupo de maior risco em relação a atropelamentos. Uma 

discussão sobre essa faixa etãria, seus riscos e medidas de 

proteção encontra-se desenvolvida nos capítulos 11 Educação e 

Trânsito .. e 11 Promoção de Saude e Trânsito 11
• 

Quanto âs características de 11 personalidade 11
, ou de as

pectos psico-emocionais, ê clãssica a pesquisa de TILLMAN 74 

que formulou a frase de que 11 Um homem dirige da maneira que 

vive 11
, encontrando esse autor evidências de que determinadas 

c a r a c te r í s t i c as e a t r i b u tos dos i n di v í d u os re 1 a c i on a v a m- se c o m 

a maior possibilidade de envolvimento em acidentes de trânsi

to. As características dos condutores de risco apontadas fo

ram: a falta de amadurecimento e menor nível intelectual, au 

to-concentração e indiferença ao direito dos outros, traços 
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de personalidade tais como, alto nível de fantasia, instabili 

dade, intolerância â tensão e suscetíveis a descarga emocio

nais imediatas. O estudo de TILLMAN 
7

,. é criticado por psicÕl.Q. 

gos e psicanalistas por considerar em sua classificação, tan

to atributos morais, isto e, aqueles que sao discutíveis do 

ponto de vista da classificação da psicologia, como estados e 

distúrbios considerados muito mais momentâneos do que carac-
• 1 o 8 

terísticos de um traço de personal1dade . Havendo portanto, 

dificuldade em comprovã-los como determinante de maior risco 

no envolvimento em acidentes de trânsito. 

No nosso caso de estudo, a cidade de São Paulo, encon

tramos referências através da imprensa a traços de personali

dade, interferindo na ocorrência de acidentes tais como impr~ 

dê n c i a e p r e p o tê n c i a d o s mo t o r i s t a s p a r t i cu 1 a r e s , de .. s t r e s s 11 
, 

11 tensão" destes e nos motoristas de ônibus. O componente emo

cional e as descargas são referidos como características de 

personalidade desenvolvidas a partir da relação de impaciên

cia com o fluxo do trânsito. 

55 
Alem dessas características apontadas, HENDERSON ci-

ta outros componentes que foram investigados como predispone~ 

tes a um maior risco. Apresentamos no quadro abaixo, os fato-

res mencionados e as conclusões referidas: 



Fatores 
PORTADORES DE 
DOENÇAS CRONICAS 

doenças cardiovasculares 
epilepsia 
diabetes 

DEFICIENTES FTSICOS 

INGESTAO DE DROGAS 

18. 

- 5!1 74 
Comentarias ' 
P esqui s as r e a 1 i z a das na A u s t rã 1 i a 
(Jamielson) e na Suécia (Ysanda) 
atribuem a proporção de que menos 
de 0.6% dos casos de acidentes es
tejam relacionados com este tipo 
de pacientes. 

WALLER nos EUA sugere que a taxa de 
envolvimento de doentes crônicos ê 
maior que a media da população em 
sua faixa etãria. Considera, entr~ 
tanto, que os acidentes ocorram em 
casos sindrômicos dessas doenças e 
não em pacientes clinicamente con
trolados. 

A importância dessas doenças, como 
risco na condução de veiculas, au
menta com a idade. 

Pesquisas nao demonstraram maior 
evidência de envolvimento deste 
grupo. Somente a deficiência visu
al ê potencialmente dotada de ris
co, principalmente pela perda de 
sua dinâmica. 

O efeito de drogas clinicamente a~ 
ministradas ( 11 psicotrõpicos 11

) de
monstrou diferenças de efeitos em 
individuas. Em geral, esses medi c~ 
mentos têm um efeito positivo so
bre a estabilidade emocional e em 
alguns individuas tende a afetar 
as habilidades para dirigir. 
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Alucin6genos como a "maconha", di
ferentemente do ãlcool, levam a uma 
maior cautela na direção, uma vez 
que o indivíduo sob seu efeito, ao 
contrãrio de superestimar sua cap~ 
cidade, subestima-a 

Na linha de abordagem dos "fatores humanos .. coloca-se o 

conceito de 11 comportamento 11 como importante para a segurança 

viãria. Em relação a este aspecto, a determinação do que seja 

"comportamento seguro 11 estaria- conforme discussão que realj_ 

zaremos no capítulo de Educação e Trânsito, e como colocado 

por GRAYSON 44
- muito mais em sua definição do que em re 1 a-

çao a sua identificação. Ou seja, os cursos bem como as medi

das de carãter legal, fiscalizadoras e punitivas baseiam-se 

muito mais em principias considerados seguros do que na evi

dência de que a adoção desse comportamento tenha resultado em 

diminuição dos niveis de acidentes, até porque a avaliação 

dessa mudança encontra limitação metodol6gica(*). HENDERSON 55 

coloca-se na posição de que as propostas de mudança de compo~ 

tamento devem ser mensuradas a partir de objetivos definidos 

- como por exemplo, o indice de violação das leis de trânsito. 

Alem da definição de aspectos que se pretende modificar em re 

lação ao comportamento, hã que se estabelecer que condições 

(*) Aqui estamos nos referindo ao fato de que mudanças comportamentais 
são tidas como processos que tendem a ocorrer em prazos mais longos e 
resultam numa mudança de qualidade das ações, em contraposição ãs ava 
liações realizadas logo ap6s uma intervenção e que em geral medem um 
aspecto considerado como relevante em termos de mudanças de comporta
mento. 
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variãveis devem ser consideradas desviantes, e principalmente 

chama atenção para o fato de que aqueles que são o grupo alvo 

da mudança devem ser capazes de desenvolver o comportamento 

adequado e querer assumi-lo. 

Entre as medidas consideradas tradicionalmente como de

sencadeadoras de mudanças no comportamento dos condutores de 

veiculo, estariam os cursos de preparação de motoristas e de 

aperfeiçoamento do ato de dirigir, e as medidas legais fisca

lizadas através da policia. 

Em relação aos cursos de habilitação, conclui o autor 

que não hã provas de que sua implementação tenha contribuído 

para a redução dos acidentes de trânsito, inclusive conside

rando sua adoção como parte do currículo da escola de lQ e 2Q 

graus, como ocorreu nos Esta dos Uni dos. Da mesma forma, os 

cursos de ap~rfeiçoamento t~m a limitação de não conseguir re 

produzir a situação do acidente para desenvolver habilidades 

de controle e previsão deste evento, a mençao ao acidente e 

uma menção teõrica. 

As medidas punitivas desde as mais brandas ãs mais rigo 

rosas são vistas como efetivas apenas se sancionadas pela so

ciedade, assimiladas a ponto de tornar aquele que transgride, 

suscetível a perceber seu comportamento como socialmente ina

ceitãvel, ou seja, passível de controle social por ser um com 

portamento desviante. 
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As mensagens e campanhas, bem como as medidas legais 

teriam a limitação de partir do pressuposto de que suas in

tenções são vãlidas e conscientes para as pessoas, ignorando 

o fato de que as intenções de comportamento das pessoas podem 

ser outras, com interesses contrãrios as mensagens veicula

das. 

Uma discussão mais circunstanciada em relação ã mudança 

de comportamento e as possibilidades técnicas de implementa

ção e avaliação de programas nesse sentido, e apresentado no 

capitulo dos "Modelos de Educação em Saude". 

Como conclusão da revisão dos fatores humanos, HENDER

SON5~firma que tanto as medidas legais, como as de fiscaliza

çao e punição, apesar de serem largamente utilizadas, não têm 

sido avaliadas em relação a sua efetividade, representando 

portanto um ·campo de investigação (e diriamos, de discussão) 

em aberto. 

Destacamos que as linhas de pesquisa que privilegiam os 

"fatores humanos" e sua associação com os acidentes de trânsi 

to dão evidência ã situação do condutor de veiculo, em detri

mento de investigações sobre os pedestres e suas caracteris

ticas, alêm de explorar pouco das possibilidades oferecidas 

pelo campo das ciências sociais, em particular da antropolo

gia e de seu enquadre sobre o comportamento. 
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2.1.2. AS PROPOSTAS QUE INVOCAM A SAODE POBLICA 

Buscando um entendimento mais definido da prevençao das 

mortes no trânsito, ou realizando uma visão crítica frente a 

abordagem praticada pelas pesquisas com os fatores humanos, 

encontramos propostas que reivindicam objeto e método da Sau

de Publica, segundo seu entendimento conceitual dessa area. 

-Uma visão classificatõria de antecedentes: 

55 
O modelo proposto por HENDERSON , anteriormente cita-

do, parte da premissa que os acidentes de trânsito represen-

tam uma nova 11 epidemia 11
• Ante essa constatação propõe um si~ 

tema de classificação de fases de ocorrência do acidente e or 

ganiza medidas antecedentes que resultariam na prevençao dos 

efeitos de cada um desses momentos. Essas medidas são consi-

deradas em três níveis: sobre o veiculo, o homem (condutor), 

e as vias e meio ambiente. Expomos abaixo um quadro que sin

tetiza esse modelo classificatõrio. 



PERIODO 

"Pré-Acidente" 

11 Acidente 11 

11 PÕs-Acidente 11 

23. 

FATOR A SER CONSIDERAD0
55 

Indivíduo 

Veiculo 

Ambiente 
11 Environment" 

Individuo 

Veiculo 

Ambiente 

Individuo 

Veiculo 

Ambiente 

Controle do comportamento. 
Presença de motoristas jo-
vens. 

Repressão a embriaguês no 
trânsito. 

roireção e sistema de 
lem perfeito estado. 

frei os 

Bom traçado, disposição e 
manutenção das vias. 

Boa sinalização e fiscaliza 
çao de trânsito. 

[
Uso de cinto de segurança ou 
capacetes. 

l/Desenho interior que atenue 
o choque. 

Margens da rodovia com pro
tetores. 

Ausência de obstãculos que 
potencializem o choque. 

[
Qualidade do serviço medico 
prestado. 

[P~evenção de 
pos-choque. 

um incêndio 

[
Facilidade de a~esso 
vamento e remoçao das 

para sa.!_ 
vítimas. 
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Para promover essas medidas que representam a "proteção 

especifica", ou a ação imediata nos momentos prescritos, o a~ 

tor 5
!> cita a necessidade de que a "segurança de trânsi to 11 real.:!_ 

ze em sua rotina investigações a partir dos eventos ocorridos 

que levem em conta os seguintes objetivos: 

1 - Identificar os fatores de maior importância em rela 

çao aos acidentes de trânsito em sua ampla variedade, 

2 - Determinar a importância relativa de cada um dos fa 

tores e seus custos para a sociedade e para a propriedade, 

3 - Selecionar medidas compatfveis e avaliar sua eficã

cia e eficiência relativa em função de cada um dos fatores re 

lacionados. 

De s tacamos , o b se r v ando a pro p os ta apresentada , que o a u

tor situa variãveis, dentre elas o comportamento, e as incor-

pora ao modelo atribuindo um peso a cada um conforme a respo~ 

sabilidade atribufda como causador de acidentes. 

Desta maneira inferimos que a .. educação" se articularia 

na proposta como modificadora de comportamento e promotora do 

uso de 11 proteção especifica", como o uso de capacetes e do cin 

to de segurança. 

Uma proposta de intervenção sobre os veiculos e as vias de 

circulação 
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ROBERTSON 96 propoe·um mod;:lo d~ interpretação para a oco!_ 

rência de ferimentos e mortes provocados por veículos automo

tores, baseado no que denomina de natureza da causaçao. 

O processo causal compreenderia três tipos de causas, 

cuja identificação é fundamental para o controle dos efeitos 

dos acidentes: 

A condição necessãria é descrita como aquela que, sem 

estar presente num determinado ambiente não vai desencadear o 

processo inicial. Essa condição corresponderia ao agente eti~ 

lÕgico, como causa inicial e necessãria para a ocorrência de

terminada doença. 

A condição suficiente corresponde ãquela que conduziria 

sempre a um dano, independente do fator inicial - condição n~ 

cessãria- existir. O autor exemplifica com a imagem da gui

lhotina, que e suficiente para decepar cabeças, mesmo não sen 

do utilizada. 

A condição acessõria é aquela que aumenta a probabili

dade de ocorrência do dano, mesmo não sendo uma condição ne

cessãria nem suficiente. A ingestão de ãlcool em altas propo!. 

ções pelo condutor de um veiculo, ou por um pedestre, é cita

do como exemplo desta condição, que aumenta a probabilidade 

de envolvimento em acidente grave. 

No modelo proposto, a agressao representada pelo vei

culo automotor se daria da seguinte forma: a lesão ou ferimento 
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e provocada por uma troca de energia acima do limiar de tole

rância do corpo humano, como jã descrevemos, e para que esta 

troca se efetue e necessãrio que haja: 

1 - a produção de veiculos automotores e sua colocação 

em movimento, 

2 - as vias de circulação em trajetõrias que se cruzem 

com as trajetõrias de outras estruturas animadas ou inanima

das, no mesmo tempo e lugar, 

3 - os veiculos automotores e as demais estruturas de 

circulação que se chocam, separadamente ou em combinação, o 

fazem, incapazes de manter o nivel de troca de energia abaixo 

do limiar de tolerância danoso, ou melhor, acima dos limites 

de tolerância do corpo humano, causando ferimentos e mortes. 

A chave para o controle da ocorrência de ferimentos pr~ 

vocados por veiculos automotores estaria portanto no controle 

do nivel de troca de energia existente nestas condições iden

tificadas. 

O a u t o r 9 6 
e xe mp 1 i f i c a c o m a 1 g u n s f a t o s de c o r r e n te s d o c o n 

trole da condição necessãria: o uso do cinto de segurança que 

reduz o nivel de transferência de energia, logrou, segundo d~ 

dos, uma redução de 10 a 15% das mortes em paises onde seu uso 

e apenas voluntãrio. 

Da mesma forma, a redução de mortes seria bem maior com 
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o uso de capacetes para motociclistas ou com o cumprimento das 

exigências de especificações na fabricação de veículos, que 

determinassem o uso de parabrisas não estilhaçãveis, motores 

que não excedessem determinados limites de velocidade, col

chões de ar, inflãveis no momento do choque e extremidades de 

veículos macias. 

Em relação ãs vias, a separaçao entre o trãfego de pe

destres e o de veículos automotores e a modificação do dese

n h o , c o m r e d u ç ã o de cu r v as e de c 1 i v e s , r e d u z i r i a m as c o n d i ç õ e s 

suficientes para o choque. 

Ressaltamos que a questão do uso de equipamentos de pr~ 

teção ou de dispositivos automãticos adaptados aos veículos 

representa uma ãrea de atrito entre os produtores de automõ

veis e os promotores de segurança. Esta discussão e desenvol

vida em capitulo especifico. Por outro lado, a proposta aqui 

apresentada 'traz uma postura radical em relação ao ceticismo 

do uso da educação ou de meios comunicativos para concretizar 

efeitos nesta ãrea. Representando uma postura pragmãtica, co~ 

cebe que cabe aos meios técnicos externos a proteção do indi

viduo, desacreditando na possibilidade de uma mudança a par

tir do comportamento humano. Este e visto portanto como adap

tativo. 
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2. 1.3. UMA PROPOSTA CRITICA~ SEGURANÇA VI~RIA 

KLEIN 
60 

realizou a partir do ponto de vista das ciên

cias sociais uma anãlise critica da linha hegemônica de inter 

venção e pesquisa na ãrea de segurança viãria. Parte da cons

tatação de que apesar da infinidade de pesquisas financiadas, 

muito pouco de seus resultados teve uma contribuição real pa

ra a redução da freqüência e severidade dos acidentes. 

60 
Para esse autor uma visão de saude publica implicaria 

em focalizar os acidentes de veiculos automotores, que causam 

vitimas, como um problema que envolve uma interação complexa 

entre questões sociais, culturais, politicas, legais, econômi 

cas e ecolõgicas. 

Em termos politicos e econômicos o uso de veiculos par-

ticulares e bs interesses das empresas montadoras, na manute~ 

ção do consumo baseado no desenvolvimento de modelos e de po

tência cada vez maior dos veiculos estariam no limite de pos

sibilidades de mudança do sistema de trãfego. Esses interes-

ses limitam o campo de pesquisa, e muito raramente se reali

zam investigações voltadas para a criação de sistemas alterna 

tivos de transportes, que levem em conta uma redução substan

cial do uso dos atuais veiculos, o que significa que as pes

quisas realizadas têm uma relação com o "status qua". 

Como critica a visão dominante na segurança viãria sao 

relacionados: 
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1 - o raci ocini o desenvolvi do com base na mudança de 

comportamento e suas propostas: educar e controlar motoristas 

que apresentem riscos a circulação acabam por desenvolver um 

raciocinio de culpar as vitimas pelos acidentes. Em relação 

aos cursos para motoristas KLEIN
60

· compartilha as criticas 1~ 
96 

v a n t ~ da s por R O 3 E R T S O N e a r r e s c e n t a q u e a s campa n h a s de e d u c~ 

ção por segurança têm tido efeito apenas temporário na adoção 

dessas medidas. Essas campanhas insistem no uso da 11 midia 11 e 

não incentivam mudanças no prõprio meio ambiente, 

2 - o u s o do i n d i c a d o r : n um e r o de a c i de n te s p o r m i 1 h a r e s 

de quilômetros percorridos, ou numero de vitimas por quilôme

tros percorridos, utilizados como medida de coeficientes de 

segurança, mascaram o problema. Os mortos no trânsito deve-

riam ser estimados pelo numero de habitantes, como nos coefi

cientes de saude publica, pois no primeiro caso a conclusão 

apresenta-se sempre como tautolõgica, uma vez que há uma ten

dência a aumentar o numero de quilometragem rodada pelo aume~ 

to do numero de veicules, e que o quociente resultante e tal 

que passa uma falsa impressão de redução, 

3 - as pesquisas restringiram o conceito de meio ambien 

te para estrada, ou via de tráfego, ou seja, pensa-se no meio 

ambiente para o veiculo e não para os pedestres e condutores, 

4 - uma visão Taylorista baseada em pesquisa sobre seg~ 

rança viãria, admite que a melhoria da "performance .. para di

rigir pode ser obtida na crença de que: os condutores devem 
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se adequar a um sistema de grande atenção, concentração, con

trole de movimentos, qualidade õtima de reflexos, ou seja, de 

vem adequar seu desempenho ao ritmo e ã necessidade de movi

mento da mãquina (o veiculo). Os condutores, se forem reforç~ 

dos por vantagens econômicas ou ameaças melhorarão seu desem

penho. o mesmo desempenho também e melhorado na presença do 

comando; a performance pode ser monitorada, 

5 - os investigadores nao levam em conta descrições que 

tanto a psicologia como a sociologia fizeram dos individues: 

a de que estes são diferentes e têm caracteristicas variãveis. 

Persistem em dirigir seus estudos e propostas para o que jul

gam seja o 11 homem medio 11
• Alem disso, julgam como atributos, 

condições que são 11 estados 11
, assim, um condutor não tem um de 

sempenho igual em todas as situações: seu estado emocional, 

desejos, etc., variam ao longo do tempo. 

Frente ãs criticas formuladas, KLEIN 
60 

sugere c!esenvol

ver as pesquisas de trânsito numa perspectiva social. 

Afirma que o uso do veiculo nao e um problema em si, mas 

um dos aspectos do fenômeno interativo numa dada sociedade, 

que envolve o individuo de uma ou outra maneira, em menor ou 

em maior grau. Nesta perspectiva, o veiculo e a estrada, sao 

apenas uma parte do meio circundante que envolve tanto o pe

destre como o condutor. Desta forma, esforços deveriam ser fei 

tos no sentido de explorar outros aspectos e relações que in

fluem na escolha do uso da via e do veiculo. 
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Propõe que a modificação do macroambiente: trabalho, 

1 a z e r , ã r e a s 1 i v r e s , e s p a ç o s p a r a r e a 1 i z a r ou t r a s a t i v i d a d es , 

mais do que "monitorar" o microambiente: homem, via, veiculo, 

teriam reflexos nos acidentes de trânsito. 

Em relação a isto, a hipÕtese levantada ror KLEIN 
60 

e de 

que a queda nos indices de morte no trânsito reflete as conse 

quências da recessao econômica e aumento dos preços dos com

bustiveis (decada de 1970), mais do que medidas de segurança 

adotadas. Nesse sentido uma investigação que relacionasse re

cessão e acidentes seria de interesse para desvendar aspectos 

como: que condutores são afetados pela recessão? o que a re

cessão provoca na forma das pessoas dirigirem veiculas? A ins 

tabilidade aumenta ou diminui o desejo de se arriscar? 

Outra proposta de investigação diz respeito a temas nao 

explorados em relação ao conteüdo social dos acidentes e do 

desempenho de diferentes grupos sociais no trânsito. Questões 

como que diferenças existem entre adolescentes ("teenagers") 

que se envolvem em acidentes de trânsito e aqueles que não se 

envolvem? Que caracteristicas sociais têm os envolvidos em aci 

dentes: n1vel sõcio-econômico, sentimentos de autonomia, vin

culas, grupos de amizade. Que relações a agressividade no vo

lante guarda em relação ao sentimento de inferioridade ou su

perioridade de status? Que papel os diferentes grupos raciais 

e de nacionalidades (Estados Unidos) têm em relação ã sua pa~ 

ticipação no trânsito? 
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Uma linha de estudo que relaciona o uso do automõvel pa!. 

ticular e as relações sociais foi proposto por KLEIN 
60 

anali

sando temas como privacidade, autonomia X não desejo de mist~ 

rar-se com estranhos, rejeição ã população de nivel sõcio

econômico inferior. O objetivo era identificar as caracteris

ticas que essas pessoas têm no desempenho da direção, que po~ 

sa defini-las como de risco, verificar a relação entre a per

cepção do automõvel como simbolo de autonomia e agressividade 

e o envolvimento em acidentes. 

O efeito dos meios de comunicação de massa poderia ser 

investigado em dois sentidos: em relação aos aspectos que va

loriza em determinados modelos de automõvel, clientela que e 

receptiva a esses apelos e consome determinado tipo de vei

cules e seu envolvimento em acidentes; e em relação ã influên 

cia sobre o indice de acidente, do apelo constante ã violên

cia, das cenas de incêndio, dos desastres e das catãstrofes. 

O autor finalmente conclui 60 afirmando que alguns obsti 

culos se interpõem ao desenvolvimento dessas linhas de pesqu~ 

sa: primeiramente o fato de existirem poucos pesquisadores 

com essa compreensao da realidade. O fato da pesquisa social 

ser vista como acessõrio aos 11 fatores humanos .. testados, e a 

idéia de que esse tipo de pesquisa não produz conhecimentos 

imediata e pontualmente apliciveis; por outro lado cita que 

os pesquisadores de ciências sociais nem sempre utilizam o p~ 

tencial de dados que poderiam gerar e utilizar em diversas 

ãreas de aplicação. 
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A par das medidas propostas pela Segurança Viãria, e as 

criticas a ela formuladas através do raciocínio incorporado a 

partir da Saúde Pública e desta incorporando a visão das ciên 

cias sociais, que refletem a discussão a nível internacional 

a respeito da eficicia de estudos sobre os "fatores humanos" 

e as medidas de prevenção adotadas na Segurança Viiria, enco~ 

tramos a elaboração de duas propostas construídas a partir da 

observação e reflexão sobre a realidade brasileira. Trata-se 

de uma proposta de interpretação e discussão do trânsito como 

expressão de conflitos, formulada por VASCONCELOS
114

, e da pro 

posta de adoção de um Modelo Sistêmico para Segurança de Trân 
93 

sito, pensado por PETZHOLD . 

2.1.4. O TRÃNSITO COMO EXPRESSAO DE CONFLITOS 

VASCONCELOS
114 

incorpora ã engenharia do trifego, tida tra 

dicionalmente como irea de intervenção técnica na organização 

da fluidez e segurança do trânsito, uma dimensão social e poli 
114 - d d tica. Para esse autor , a circulaçao urbana, estaca a como 

fluxo de mercadorias, esti relacionada com a ocupaçao doso-

lo que, por sua vez, expressa a estrutura produtiva da socie

dade e os interesses econômicos de distintos grupos sociais. 

Assim sendo, se a circulação por si é uma irea em que se dão 

conflitos físicos, pela competição pelo espaço, e este probl~ 

ma é detectado pela engenharia, esta tem condições de imple-
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mentar uma racionalidade na sua solução. Entretanto, se o co~ 

flito fisico e apreendido num plano mais imediato verifica-se 

que são determinados na sua origem, na estrutura urbana, pe

los interesses econômicos e sociais do uso do solo. Estes con 

flitos aparecem a nivel politico, sob a forma de pressões so

bre o planejamento da cidade. Analisando a questão mais ampl~ 

mente, o autor conclui, portanto, que a questão do uso do es

paço e da circulação representaria uma situação de conflitos, 

com alto nivel de complexidade. 

Um nivel de conflito, que interfere nos problemas de 

trânsito, e a ocupação do espaço da cidade, em função de dif~ 

rentes interesses e necessidades, exemplificando, motoristas 

versus pedestres; passageiros de transporte publico versus pr~ 

prietãrio de estacionamento comercial, etc. 

Outros·conflitos- fisicos e sociais-derivados dos pr..:!_ 

meiros, seriam os de fluxo versus qualidade de vida, expresso 

por exemplo na relação entre o aumento do movimento do trãfe

go e a intensificação da poluição visual e sonora, que inter

fere na queda do nivel de segurança para crianças, idosos e 

pedestres. Outro exemplo de conflito importante na anãlise do 

problema de trânsito e "movimento versus acessibilidade", ex

presso no aumento da fluidez que diminui o espaço para esta

cionamento. 

A abordagem do conflito coloca como questão para a seg~ 

rança viãria a ausência de neutralidade nas propostas de in-
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tervenção técnica, uma vez que os técnicos, no geral, plane

jam no sentido de atender ãs pressões dominantes politicamen

te, na direção inclusive contrãria a melhoria da segurança ou 

da qualidade de vida. Por outro lado, esta constatação, ou me 

lhor, a consciência critica desta realidade, abre, como possi 

bilidade, a participação dos grupos da população no sentido 

de exercer pressões e reivindicar outras formas de uso do es-

paço. 

A colocação do problema desta forma remete a outras con 

cepçoes do processo educativo relacionado com o trânsito, que 

se relaciona por sua vez com as propostas de participação da 

população em movimentos de saude. Do ponto de vista dos mode

los de saude publica trata-se dos movimentos comunitãrios, 

que apresentaremos na proposta de promoção de saude. A mudan

ça através da pressão de grupos articulada com um processo de 

comunicação de idéias resiste â penetração de um agir exclusi 
5o 

vamente técnico no mundo social vivido como situa HABERMAS 

2.1.5. UMA VISAO SISTr~ICA PARA A SEGURANÇA VIARIA 

A visão sistêmica vai associar aos elementos diretamen-

te envolvidos nos acidentes de trânsito, seja em relação ao 

condutor, â via e ao ve1culo e demais condições indiretamente 

relacionadas. Este todo e denominado de 11 Sistema .. do qual o 

motorista do veiculo faz par te. O desenho vi ãri o, a f abri cação 
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de veículos, a educação, a fiscalização e a justiça de trân

sito são elementos que mantêm relações entre si formando um 

. . d d d 78 
s1stema que se 1nsere numa a a socie ade . 

A definição ~ desenvolvida por PETZHOLD 93
, "um sistema 

nada mais ~ do que um conjunto de elementos dotados de uma 

certa organização e, por isso, sujeito a interações mútuas". 

Assim, importa manter esse conjunto estruturado e dinãmico, 

mantendo um alto nível de troca de relações entre seus seto-

res. 

A 11 Segurança de trãnsi to 11 e definida como uma variável 

do 11 Sistema transporte 11
, assim seus objetivos não se resumem 

apenas a evitar acidentes e tensões, mas diminuir custos, a 

medida em que uma de suas partes se encontra desorganizada. 

A p e r s p e c t i v a de a n á 1 i s e s i s têm i c a p r o p o s t a p r o c u r a d i a ..9. 

nosticar as relações com as variáveis 11 macro 11 o ambiente mais 

amplo e as relações do homem e o ambiente mais prõximo. Assim 

PETZHOLD 93 propõe uma visão ergonõmica, como estudo das rela

ções do "sistema homem-maquina 11 composto de duas faces; a zo-

na de relacionamento do homem e a zona de relacionamento da 

maquina. Como o sistema pressupõe entradas e saídas, na sua apli

cação ao trânsito o veiculo, a via e as condições ambientais repr~ 

sentam as entradas (de informações, avisos, sinais) ao homem, 

que processadas demandam saídas e entradas ao veiculo. A medi 

da em que as condições ambientais e de tempo de percurso tor-
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nam-se adversas, aumenta a carga de demanda do homem, e suas 

respostas tendem a diminuir. ~ medida em que o homem tenha 

suas funções comprometidas, sua demanda em relação ao sistema 

aumenta. 

A visão sistêmica de PETZHOLD 93 incorpora as variãveis 

clãssicas de Segurança Viãria: a engenharia, o policiamento 

ou fiscalização e a educação. 

Exemplificando, em termos de proposta ergonômica e sis

têmica, são colocados como variãveis o "desempenho do condu

tor" e a 11 demanda do sistema ... No caso da educação e da fisca 

lização, teriamos a seguinte relação: a menor fiscalização 

(Demanda do Sistema) implicaria uma maior educação (Desempe

nho do Condutor) e vice-versa. 

Inferimos disso que a 11 educação 11 proposta refere-se ao 

treinamento de habilidades para o desempenho do condutor. Is

to fica mais claro na proposta de um plano de implementação 
93 

que o autor apresenta para a segurança de trânsito no Brasil: 

a definição de .,comportamentos-padrão .. , e a atuação dos sist~ 

mas de educação formal e aprimoramento do sistema de instru

çao e avaliação para habilitação de motoristas, como instru

mentos para formação destes comportamentos. 

Consideramos importante a apresentação destas aborda-

gens e sua discussão em relação a nossos objetivos por apon

tar para duas questões: 
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1~) O nivel de complexidade representado pelas interven 

çoes, seus discursos e propostas, que se articulam a nivel po 

litico- enquanto prioridade em dado momento e em dada socie

dade- na sua relação com a redução do que consideramos a vio 

lência do trânsito: a quantidade de mortes, traumatismos por 

ela gerados. 

Neste sentido, as ãreas de intervenção guardam uma 

dualidade, que se transforma em contradição na medida em que 

permanece como problema a ser resolvido: a questão da segura~ 

ça viãria enquanto ãrea de aperfeiçoamento técnico, investi

mento produtivo e preservação de bens materiais; com objetivo 

de reduzir a relação custo-beneficio inerente ã racionalidade 

capitalista se contrapondo aos objetivos da saúde publica, is 

to e, a preocupação especifica com as mortes do trânsito e me 

lhoria da qualidade de vida. 

2~) A questão da educação enquanto sentido tecni co- for 

ma ç a o de h a b i 1 i d a de s p a r a a d a p t a ç ã o a um c o n t e x t o de me i os te c 

nicos em mudança e desenvolvimento, por exemplo: aumento da 

potência de carros X segurança; e a educação enquanto lingua

gem, interação e mediação simbÕlica, que implica a criação e 

discussão dessas 11 razões 11 ou .. racionalidades .. , cuja discus

são aqui levantaremos â guisa de conclusão. 

A primeira acepçao coloca a educação como instrumento 

para desenvolver habilidades e desempenho, e a partir dai lo

grar um maior nivel de eficiência no trãfego. Nesta eficiência 
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estã implícita a segurança. Nessa linha colocam-se as propos

tas sistêmicas, do uso de dispositivos e de fatores humanos. 

Em outra linha, as visões críticas que buscam recuperar 

o terreno dos conflitos: individuais e sociais que envolvem o 

trânsito, e que portanto propõem para a educação um outro pa

pel, o de interferir a partir da linguagem e da comunicação 

no conflito entre qualidade de vida e violência, como verifi-
l 1 3 6 o 

camos na proposta de VASCOíiCELOS e na crítica de KLEIN , 

que partem de premissas diferentes. 

Com relação a esse ultimo encontramos o desenvolvimento 

crítico da pesquisa de "fatores humanos" recuperando neles as 

relações sociais. Esse autor
60 

chama atenção para o fato de 

que o estudo das relações entre a técnica (mídia, propaganda) 

e os grupos sociais sugere bases para reformulação do conteú

do das prÕpr~as mensagens. 

Como seqüência a apresentação desta discussão sobre a 

Segurança do Trânsito, apresentaremos os "Modelos de Educação 

e m S a u de " p a r a , e m se g u i da , c i r cu n s ta n c i a r me 1 h o r a di s c u s sã o 

entre Educação e Técnica como expressao das exigências e das 

linhas de desenvolvimento das sociedades modernas, que se ca-

racterizam pela racionalidade e desenvolvimento das forças 

produtivas, sem entretanto abdicar de uma "razão comunicati-

v a 11 
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2.2. EDUCAÇAO E SAODE POBLICA 

A Saüde Publica, ofereceu em sua histõria, particular

mente nas sociedades modernas, como uma das ãreas mais privi-

legiadas de intervenção sobre o meio, o social e o indivíduo. 

A preocupaçao do Estado com a questão saüde, surge sob 

a forma prãtica de controle e normatização da sociedade, obj~ 

tivando a redução das mortes, durante o desenvolvimento doEs 

tado Mercantilista. BRAGA 
11 

refere durante o período de expa.!!_ 

são mercantilista ter sido a saude tratada como questão de in 

teres se do Estado, que objetivava o crescimento demogrãfi co, 

pois quanto maior fosse o comércio e a população de uma naçao 

uma maior riqueza da mesma. A partir desse pressuposto, Esta

dos europeus como a França, a Alemanha e a Inglaterra- duran 

te o século XVIII desenvolvem medidas de controle da saude. 

Essas medidas exercidas pelo Estado baseavam-se no saber cie.!!_ 

ti fi co da época e se colocavam de maneira coercitiva sobre a 
- 37 ~ 

populaçao. FOUCAULT descreve e interpreta esse penodo que 

chamou o nascimento da medicina social, destacando três mode-

1 o s di s t i n to s e m d i f e r e n te s p a i s e s da E u r o p a : a .. Me d i c i n a de 

Estado 11 na Alemanha, que se exerceu utilizando-se de um corpo 

de funcionãrios munidos de poder de polícia do Estado, encarre

gados de organizar as estatísticas de saude, fiscalizar prãtl 

cas sanitãrias como de assistência ao parto, e punir as açoes 

que desviam-se das normas; a 11 Medicina das Cidades .. , na Fran-

ça,com intervenções sobre o meio e o traçado urbano, tratando 
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de derrubar os obstãculos ã circulação do ar e dispersar os 

miasmas que causavam doenças; a "Medicina do Trabalho'', na In 

glaterra, por ser esse o pais que mais rapidamente sofreu a 

Revolução Industrial, a necessidade de obter disciplina para 

o trabalho levou a construção de casas e instituições que se 

ocupassem dos pobres e desocupados e os recuperassem para a 

atividade industrial. Segundo FOUCAULT
37 

essas prãticas repr~ 

sentariam na Europa estratégias para formação de um Estado he 

gemônico que exercesse seu controle sobre as populações, in

corporasse ao sentido de desenvolvimento dominante e estendes 

se sua preocupação através de politicas coletivas, de alcance 

publico. Essas ações que se desenvolvem para controle da sau-
37 

de são definidas por FOUCAULT como "tecnologias de poder", 

pois que a expansao mercantilista e capitalista representou 

também o aumento do controle dos individues e de seu corpo 

que se torna instrumento da riqueza econômica dos Estados. 

Assim, as intervenções são geradoras de tecnologias de poder 

para o Estado, e participantes da prõpri a formação do Estado 
37 

enquanto nação . 

Fora do continente europeu, o desenvolvimento da saúde 

publica e de tecnologias de intervenção logra resultados nos 

Estados Unidos da América, pais que a partir da segunda meta

de do século XIX jã possui instituições e modelos de prãticas 

emergentes na intervenção sobre classes e grupos sociais(*). 

(*) NOTA: No Brasil, por ocasiao dos processos referidos por FOUCAULT 37 

a "grande massa de trabalhadores era constitui da por escravos- cons i 
derados legalmente como coisas da propriedade do senhor rural". NãO 
competia ao poder colonial zelar pela sua saúde ... a profilaxia da saü 
de envolvendo uma preocupação ... com a higiene das cidades era subal~ 
terna ou inexistente-~ 
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Os Estados Unidos passam por mudanças rãpidas e signifl 

cativas a partir da segunda metade do século XIX. Um intenso 

desenvolvimento industrial articulado com urbanização e imi

graçao levou a população urbana a passar de 19% em 1860 para 

45% da população total em 1910
99

• 

A força de trabalho, no caso da América, nao provinha 

da expulsão do campo como no caso europeu (Inglaterra), mas 

por contingentes de imigrantes provenientes de regiões campo

nesas da Europa. 7r. medida em que esses imigrantes superlotam 

as cidades, vivendo em péssimas condições de moradia, tornam

se alvo de intervenção das entidades publicas e associações 

privadas que desenvolvem estratégias para integrã-los ã soei~ 

dade americana. A saude p~blica é talvez a mais significativa 

dessas estratégias, e nela a educação e uma tãtica central. 

As referências a educação em saude na sociedade ameri

cana, como prãtica, são encontradas jã no ano de 1840 em rela 

çao ã educação em saude na escola 
14

• A distribuição de folhe

tos que chamavam atenção para cuidados para com a infância e 

a prevençao de doenças transmissiveis são registradas em 1874, 

e em 1880 e relatada a introdução de noções de filosofia e 

higiene, com programas de merenda escolar e educação para a 
98 

segurança ( 11 safety education") na escola publica 

A escola torna-se desde jã nesse pais um instrumento de 

f o r ma ç ã o de i n d i v i d u os , de n t r o de um a p r o p o s t a de h e gemo n i a d a 

sociedade americana que associa o liberalismo e o esforço in-
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dividual como bases para a ascençao social e integração na s~ 

ciedade capitalista em expansão. ã adoção de uma racionali

dade de atos em relação ã higiene. ao trabalho. ã circulação. 

No início do século XX multiplicam-se experiências de 

saude comunitãria em cidades americanas. empreendidas tanto 

pelo serviço publico como por associações e entidades priva

das. Na base dessas açoes haviam propostas tanto de carãter 

caritativo religioso como morais que visavam integrar e pate~ 

nalizar os imigrantes. Encontramos nessa época referências a 

propostas de educação tanto em relação a doenças na infância, 

amamentação, controle da tuberculose, como também propostas 

de reforma soei al orientadas por grupos civis, democratas ou 

socialistas. Idéias de participação e igualitarismo, coexis-
~9 

tiam com as de educação para formação de preceitos morais 

Esse movimento de i dei as vai corresponder as duas pr.:!_ 

meiras décadas do século XX, que foram marcadas por avanços 

na discussão e na prãtica da educação. Em termos da prãtica 

educativa destacam-se desde a pedagogia tradicional de trans

missão de conteúdos, idéias como a de DEWEY e a 11 Escola No-
39,101 

va 11 que valorizam tanto o desenvolvimento dos educandos, c~ 

mo debate, a participação e o envolvimento das populações ma~ 

ginalizadas num processo democrático, de acordo com propostas 

socialistas. 

Essas experiências que se identificavam em certos momen 

tos com projetos de reforma social, foram sendo combatidas e 
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reprimidas pelos conservadores com apoio do Estado, pela cen

tralização legal na Suprema Corte Americana, pelos lobbies dos 

trusts e corporaçoes, que, por outro lado sustentavam a prop~ 

gação da ideologia do "self-made man" e a ascençao social, com 

base nas perspectivas que este per1odo de expansao industrial 

f . . •b•l•t 56 81 99 e 1nance1ra poss1 1 1 ava ' ' . 

A década de 30 vai conhecer o impacto da crise econômi-

ca e a centralização das pol1ticas sociais no governo federal; 

pol1ticas como "new deal'', propõem o combate ã pobreza. O Es-

tado passa a ter maior controle no planejamento das ações vol 

tadas ãs populações marginalizadas, modelos de carãter assis

te n c i a 1 s ã o e s t i m u 1 a dos a o 1 a do d o i n 1 c i o d a s p r o p o s t a s de " de 

senvolvimento e organização da comunidade" baseadas em mode-

los da psicologia e da sociologia funcionalista. Estes mode

los tornam-se hegemônicos apõs a Segunda Guerra Mundial refor 

çando a ideologia liberal e a ação individual. Durante este 

per1odo tanto na costa leste como oeste as cidades haviam cres 

cido significativamente e o automóvel jã se tornara um ve1cu-

lo de massa. A sociedade americana se constituía em torno de 

uma ideologia liberal, entretanto dominada pelas grandes cor

porações. O grande desenvolvimento econômico possibilitava por 

outro lado a sustentação de pol1ticas sociais com a montagem 

de uma rede de serviços de educação e saude e de redes priva

das de assisténcia que integravam os cidadãos no consumo da 

sociedade americana. 

r a partir da emergência de uma sociedade de consumo, 
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baseada no lucro, na ideologia individual dominante e na in

trodução crescente da racionalidade como padrão técnico na pro 

dução e nas esferas de vida que encontramos as teorias e pra

ticas de educação como padrão corretivo e adaptativo do com-

d . d. ~d 56,99 portamento os 1n 1v1 uos . 

A comunicação, as mensagens, a propaganda passam a ser 

um elemento da vida cotidiana. 

Os Modelos de Educação em Saude representam uma instân

cia de controle técnico e de normatização da vida individual. 
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2.2.1. OS MODFLOS DE EDUCAÇ~O EM SAODE 

Como relatamos, a questão das intervenções sobre as pr~ 

ticas, os grupos sociais e o meio fisico ganha sentido como 

politica social -ou seja, alvo de intervenções por parte do 

Estado em relação ao controle e obtenção de resultados na so

ciedade européia durante o século XVIII. Nestes Estados a ~e~ 

tão assumiu prioridade na política econômica das nações e pa~ 

sou de uma fase de coerção para um processo de lutas e con

quistas da classe trabalhadora, como foi o caso da Inglaterra. 

Na sociedade americana, a intervenção sobre o meio fisi 

co e as prãticas sanitãrias ocorreram juntamente a propostas 

de açao educativa dirigida aos grupos imigrantes e pobres da 

população. 

No contexto brasileiro, verificamos27 essa preocupaçao 

que, embora restrita geogrãfica e historicamente, vai ocorrer 

no período de expansão da economia cafeeira. O carãter de que 

se revestiram as intervenções sobre o meio físico e sobre as 

populações trabalhadoras foi autoritãrio. Aplicaram-se em zo

nas urbanas e mais economicamente estratégicas, técnicas de 

ultima linha no conhecimento cientifico da época, em termos 

de medidas pontuais e conjunturaiS
43

• Essas intervenções moti_ 

varam inclusive reações da sociedade civil, como a Revolta da 

Vacina no Rio de Janeiro no inicio do século, que expressava 

a oposição da população ao Estado autoritãrio e discriminador 

e um ceticismo em relação a eficãcia das medidas. 



4 7. 

Na década de 20, a proposta de Educação em Saúde apare-
1'+ 

ce formalmente em nosso meio ,com propõsitos de se atingir os 

escolares e a população usuãria dos centros de saúde, recém

instalados na cidade de São Paulo. O modelo tem semelhança ao 

da sociedade americana jã desenvolvido desde a década ante

rior. Porem nao ocorre aqui a multiplicidade de experiências 

nem mesmo a generalização das prãticas como naquele pais. A 

rede de serviços e de ação e bastante limitada e dirigida, co 

mo jã foi dito, ãs regiões de maior interesse econômico 
27

• 

Passamos a situar épocas e modelos de Educação aplica

dos ã ãrea de Saúde Pública. No plano histõricc a sucessão de 

modelos não significa uma sequência evolutiva, antes e a des

crição da prãtica dominante em certos periodos em relação aos 

problemas destacados para intervenção. Isto não significa a 

existência de outro tipo de proposta, ou outras alternativas 

de prãti cas nesses periodos. Tratamos de apresentar os mode

los dominantes, que por isto mesmo ocuparam o espaço das prã-

ticas institucionais. 

- O modelo da transmissão cultural 

O modelo tradicional de Educação utilizado nas prãticas 

de saúde, a partir de finais do século XIX, perseguia como r~ 

sultado o controle das doenças transmissiveis, utilizando co

mo proposta a transmissão de conteúdos, através do ensino es

colar, de palestras realizadas nos Centros de Saúde apoiadas 
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por cartazes e folhetos distribuídos neste local. 

O conteúdo principal relacionava-se as noçoes de higie

ne- principalmente voltadas ãs crianças, visando a adoção de 

prãticas sadias e higiênicas. Juntamente com as medidas de 

higiene física, eram ensinados preceitos morais, como "o bom 

comportamento", a "higiene mental e moral" e a responsabilid~ 
45 

de pelo "bem comum". GREEN , cita os mesmos conteúdos, como 

os desenvolvidos no primeiro momento da Educação em Saúde pr~ 

ti cada nas esc o 1 as nos Estados Unidos . C OS TA 
2 6 

, r e f e r e v a 1 o-

res semelhantes na dê cada de 20, no Bras i 1: 11 hãbi tos físicos 11 

e 11 hãbitos mentais de alegria, de pureza e solidariedade huma 

na 11
• O teor dos preceitos divulgados nao podem ser entendidos 

apenas como o apelo ao conteúdo, mas como a expressão da rela 

ção entre a classe dominante e a população trabalhadora, for-

madas, nesta êpoca por imigrantes, tanto nos Estados Unidos 

como no Brasil. 

A educação higiênica denunciava a reprovaçao da conduta 

cotidiana das classes trabalhadoras- o ãlcool, o fumo, o vi-

cio, que aparecem como desvios morais pertencentes a um terri 

tõrio degradante. Isto significa que, apesar de ter objetivos 

explícitos, de dotar esta população de aprendizado de higiene 

para controle das doenças infecciosas, os conteúdos transmiti 

dos referiam-se a outra coisa, isto ê, ã conduta moral. As in 

formações acentuavam a divisão entre os maus exemplos incorr~ 

tos e os bons exemplos corretos, estes últimos identificados 

como sendo os valores morais das classes economicamente supe-
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riores, saudãveis, distanciadas das doenças, dos vícios e tam 

bém das condições de vida desregradas. Associava-se a mensa

gem higiênica e a conduta certa aos valores econômicos domi

nantes, e a doença e o mau comportamento ã sujeira e ã pobre

za, deixando implícita nas mensagens a perspectiva de imita

çao da vida das camadas superiores. As mensagens eram um ape

lo ao trabalho, a disciplina, ã limpeza, como meio de ascen

ção social e como ideal de solidariedade e de promoçao do bem 

comurn. 

98 
ROSEN cita o uso da propaganda e da publicidade atra-

ves de cartazes que introduziam imagens chocantes com a inten 

çao de gerar o pânico. O apelo ao medo, i'IO terror, ãs idéias 

atãvicas eram as estratégias utilizadas para infundir o temor 

ãs doenças e lograr a adesão aos princípios higiênicos. Na 

época a noção de individuo não aparece como ideãrio central, 

mas as mensagens, os conteúdos dirigiam-seantes a tipos e im~ 

gens maniqueistas com condutas extremas e polares colocando 

implicitamente a mensagem de adesão a este ou aquele grupo. 

A identificação exclui meio termo na escolha do comportamento. 

O uso de palestras, projeção de imagens e cartazes di

vulgados através de Centros de Saúde eram praticados nas cid~ 

des americanas, com conteúdos direcionados a doenças como a 

tuberculose, a difteria Essas mensagens, juntamente com os 

conteúdos de higiene física, mental e moral dirigida a escola 

res visavam a formação de uma "consciência sanitãria"
9

tl'
99

• 



50. 

Essa visão de conduta estava em consonância com as 

idéias de ciência da epoca: o evolucionismo, o positivismo e 

a postura etnocêntrica. Destarte os valores morais positivos 

deveriam ser transmitidos ãqueles que desempenham uma conduta 

diferente ou divergente. A conduta divergente e considerada 

inferior ou carente de identidade, valor intelectual e moral 

superior, assim como a doença para a biologia· era a falta ou 

fraqueza de funções orgânicas normais. O conteúdo insalubre 

s i g n i f i c a v a a f a 1 t a de c o n te u do mo r a 1 , de 11 c o n s c i ê n c i a " n o s e n 

tido de normas, valores e princípios. Para a educação cabia a 

tarefa de transmissão dos princípios e valores pelas imagens 
'+5 

e bons exemplos . 

Esse modelo pedagõgico referido como o de transmissão 

de conteúdo, na prãtica buscava, transmissão de valores. Im

possível seria dissociar a mensagem de quem a transmite. Para 

o publico alvo dessas mensagens, o emissor estã identificado 

com as "classes ricas", que ao mesmo tempo têm poder e dis

poem de meios econômicos que o outro nao dispõe. Portanto, 

imitã-los e uma forma de agradar aos superiores ou identificar

se com eles. Assim, na transmissão de conteúdos e valores-

como tipicamente realizado nesse período histõrico- os edu-

candos aprendem a manipular as mensagens e o efeito esperado. 

Essa consciência não existia para os que aplicavam aquele mo

delo justamente porque a população a ser educada estã enqua

drada como subalterna, como população a ser adotada. 

A passagem de conteúdos e exemplos abre possibilidade, 
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no processo de educação, da confrontação das mensagens rece

bidas com os valores efetivamente praticados pelos prõprios 

educadores e/ou instituições a eles identificadas. Como, em 

geral encontra-se uma ausência de coerência nas prãticas doml 

nantes, os educandos passam a manipular os comportamentos em 

resposta a persuasao a eles dirigida. Essa manipulação e tan-

to maior quanto maior for a diversidade de propostas existen-

tes na sociedade. 

A Educação em Saude operou com essa p;~oposta nas duas 

primeiras décadas desse século o resultado esperado, o con

trole das doenças transmissíveis (que representavam o princi

pal problema epidemiolõgico da época) foi sendo alcançado na 

medida em que as explanações sobre higiene encontravam outras 

condições. Ou seja, na sociedade americana, as açoes coleti-

vas de saude como o saneamento, a imunização em massa e mesmo 

a melhoria das condições de moradia, contribuíram para dimi

nuir as ãreas pauperizadas nos centros urbanos99
• i·lo Brasil, i~ 

so não ocorreu, as condições de vida eram bastante mais preci 

ri as, e o que se observou foi o uso de ações não permanentes 

e efetivas no tempo, utilizando-se de campanhas sanitãrias to 

da vez que a situação de Saude interferia negativamente no 

. t d t• 91 s1s ema pro u 1vo . Essa estratégia transmitia ã população a 

sensação de preocupação do Estado com a saude, garantindo um 

efeito político de propaganda de massa, acerca da questão. 

Queremos destacar que a transmissão cultural e as téc

nicas utilizadas pela Educação em Saude desde esse período, 
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apelando a aspectos emocionais através de imagens atãvicas, 

não significavam necessariamente um modelo arcaico. 

A propaganda, que e feita nos dias de hoje, que sofistl 

cou bastante a imagem e aperfeiçoou critérios de conquista da 

população alvo, age a mais das vezes através da manipulação 

dos sentimentos do publico, com a investida em valores e exem 

plos. 

Esse tipo de persuasao encontra-se na base do aliciamen 

to para o consumo. A propaganda de veiculos, cigarros, etc., 

através da TV projetam imagens de uma classe social bastante 

acima do padrão de vida da grande parte da população brasilei 

ra; nestas propagandas os valores tais como emoções fortes, 

velocidade, prazer, sedução são passados como o padrão de rea 

1 i zação pessoal. 

5o 
Conforme expoe HABERMAS na sua distinção entre sist~ 

mas sociais em que a açao racional não ocupou plenamente to

das as formas de relações sociais, o quadro de institucional! 

zaçao de valores se dã pela interiorização de papeis e por r~ 

gras, valores que orientam as normas sociais. Por outro lado, 

os sistemas sociais industriais em que a ação racional se ex

pandiu, a ação e regida por 11 regras técnicas" e pela aprendi

zagem de habilidades e de qualificações. t ai que vamos encon 

trar o apelo a técnicas para moldar e condicionar comportame~ 

tos. 

O desenvolvimento da psicologia positiva e da sociolo-
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gia funcionalista, principalmente nos Estados Unidos, irão in 

fluenciar diretamente as prãticas de educação, a partir de um 

campo de investigação que isola o ináividuo do context:) 77 de 

conflitos e oposições da sociedade. A prõpria teoria sociolõ-

gica concebe, nesse caso, o indivíduo como vítima ou reagente 

a um conjunto de funções externas a ele. 

29 
LEWIN, citado por DAVIDHIZAN desenvolveu a teoria do 

campo de forças, que deu origem ã teoria da motivação dos com 

portamentos que teve influência direta nos modelos de educa

ção em saude. Dentro dessa teoria os indivíduos são pensados 

enquanto participantes de um campo de forças marcado por re

giões positivas, negativas ou neutras. Nesse campo de forças, 

as prõprias relações sociais, os grupos de identidades ou op~ 

sições são definidos como pertencendo a esses espaços assim 

valorativamente concebidos. A doença e concebida como perten

cente ã região de valência negativa. Os teõricos que aparecem 

na década de 1950-1960 uti 1 i zam os conceitos de LEWIN nas suas 

pesquisas em comunicação e modelos educativos de intervenção. 

Propõem que a Educação se inicie pelo planejamento de situa

ções que identifiquem positiva ou negativamente os valores de 

acordo com o comportamento desejado em relação ao indivíduo, 

essa ação tanto pode ser realizada em função de um indivíduo 

isoladamente (um paciente em um consultõrio) como ser utiliza 

da na transmissão de mensagens através de meios de comunica

ção de massa, seja material impresso, ou imagens. 

Em relação ao modelo anterior essa pedagogia pressupoe 
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a existência de meios - situações entre a mensagem educativa 

e os indivíduos. Se no primeiro caso tratava-se de persuadir, 

através do uso direto de exemplos e imagens, para a adesão a 

um valor ou conduta, neste caso, a educação desenvolve um pr~ 

jeto de intervenção, baseado no diagnõstico de comportamentos, 

sentimentos, valores e prãticas da população a ser trabalha-

da que estabelece previamente objetivos a partir desse diag-

nõstico, depois é que se criam as mensagens que se enquadram 

em situações relacionadas especial e prioritariamente para e~ 

fatizar os valores positivos e depois, se preocupar em elimi

nar as valências negativas. 

Esses modelos trazem como base, comum, a engenharia do 
38 

comportamento de SKINNER, operando a administração das contin 

gências. 

3 8 

De acordo com SKINNER, as fases de mudança de um deter-

minado comportamento podem ser desdobradas em 11 antecedentes 11
, 

.. comportamento .. e 11 Conseqüências 11
• 

Na primeira opera-se a existência de um estimulo ou de

sestímulo, que leva a um comportamento, e apõs este um refor

ço ou punição. A estratégia proposta constitui-se na denomin~ 

da engenharia do comportamento ( 11 behavioral engineering 11
) co

mo uma tecnologia de manipulação de antecedentes ou controle 

de estímulos, e de administração das contingências, ou manip~ 

lação das conseqüências. 

O objetivo da açao educativa sera o de planejar situa-
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çoes que motivem, informem, reforcem valores e habilidades ne 

cessãrios para mudança voluntãria de comportamento. 

Os modelos educativos também passam a considerar o com

portamento como opção de escolha individual, cabendo ã educa-

ção facilitar o acesso a informação e a meios para que os in

divíduos possam escolher, tornando assim a Educação em Saude 

um modelo de ação voluntãria. 

46 4/ . 
GREEN ' s1 tua as mudanças nos enfoques educa ti vos a 

partir de demandas provenientes das próprias necessidades e 

do nível de complexidade dos problemas de saude e me r g e n te s : 

"â medida em que a importância das doenças transmissíveis foi 

gradativamente cedendo lugar ãs causas de morte por doenças 

crõnicas, degenerativas ou por mortes violentas e acidentes", 

um comportamento apropriado para a saude deixa de poder ser 

apenas moralmente prescrito e trata-se então de argumentar de 

f o r ma ma i s r a c i o n a 1 e o f e r e c e r me di das ma i s p r a g m ã ti c as p a r a 

a açao dos indivíduos. A probabi 1 idade deve tomar 1 ugar do pr~ 

ceito, os dados estatísticos dos exemplos de conduta higiêni

ca e a opçao de uso de habilidades devem ocupar o terreno das 

prescrições. A escola deveria trocar o controle social atra

ves de educação moral por controles pessoais através de revi

sao de valores e desenvolvimento de habilidades e critérios 

de anã 1 i se. 

Esses modelos se caracterizam pela ênfase no comporta

mento do indivíduo, como centro decisório de ação. Sua eficã

cia pressupõe por outro lado a existência de uma autonomia 
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para os individuas na sociedade, em que situações de natureza 

social e econômica não se apresentam como obstãculos ou impo~ 

sibilidade para a opção de escolha de comportamento, ou mes

mo, que suponham um critério de independência pessoal e racio 

nalidade em que a questão de escolha esteja despida de crite 

rios puramente morais. Pressupõe também uma rede de serviços, 

informação e profissionais que possibilitem instrumentos para 

a escolha do comportamento condizente com a saúde e a segu-

rança. 

- O Modelo CAP 

* O Modelo CAP (Comportamentos, Atitudes e Prãticas) e 

talvez a proposta clãssica formulada pela Educação em Saúde, 

a partir da sofisticação da prãtica de transmissão de conteú 

dos. Nos primórdios baseou-se no pressuposto de que o compor

tamento em saúde prende-se a um processo seqüencial: tem ori

gem na aquisição de um 11 conhecimento correto .. a respeito das 

formas de transmissão ou de como se prevenir determinada doe~ 

ça que leva a uma atitude favorãvel ã mudança e finalmente ã 

adoção de uma nova prãtica ou mudança de comportamento. As-

sim: 11 C11 
-+ conhecimento + 11 A11 

-+ atitude = 11 p11 - • 12 
-+ prat1ca . 

Porem, esse modelo sofre a critica da psicologia compo~ 

tamental jã a partir de meados da decada de 30, que observa a 

inconsistência entre atitudes e prãticas. A critica metoàolõ-

(*) A partir de agora, sempre que nos referirmos a CAP, estamos falando 
em conhecimentos, atitudes e prãticas. 
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gica que se levanta e a de que uma atitude aparentemente favo 

rãvel não significa necessariamente a adoção de uma prãtica. 

em relação ao fato de um conhecimento gerar uma mudança de 

conduta. ou ainda, se esta relação for positiva, seja de o as 

pecto cognitivo influenciar uma mudança de atitude. resta a 

questão de que a atitude favorãvel serã realizada em determi-
- - 1 5 nadas circunstancias e em outras nao . 

Esse referencial teõrico tem se mostrado insuficiente 

para explicar fenômenos relacionados ã opção comportamento do 

individuo em relação ã proteção e manutenção de sua saüde. 
1 5 

CANDEIAS e MARCONDES fizeram uma revisão de algumas teorias 

que visavam explicar o relacionamento entre atitudes e pra-

ticas, mostrando inconsistência desse modelo para explicar o 

comportamento em saüde. Da mesma forma, outros teõricos da 

area, nos Estados Unidos, incluíram outros elementos, que co~ 

sideraram importantes para o diagnõstico educativo de saüde 

e para o planejamento da intervenção comportamental. Esses mo 

de los, cujos pressupostos bãsi cos serao apresentados a se-

guir, embora mais complexos, consideram o CAP como importan-

tes fatores a serem considerados no processo educativo. 

- O Modelo de Crenças 

O Modelo de Crenças teve sua origem nas propostas da 

Saüde Publica e da Medicina Preventiva que durante as décadas 

de 50 e 60 reforçaram o papel da prevenção. Coerentes com o 
6 .. 

Modelo da Histõria Natural das Doenças de LEAVELL e CLARK 
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o objetivo era de desenvolver comportamentos relacionados com 

a preservaçao da saude, que levassem ã adoção de medidas pre

ventivas e de detecção de doenças ainda no seu período pre

pa togêni co. 

No Modelo de Crenças de Saude se estima que a mudança 

comportamental se verifica quando o indivíduo pesa o valor do 

resultado que obtém ao abolir ou assumir determinado comport~ 

mento frente ao resultado que poderã obter no futuro. Segundo 
1 o o 

ROSENSTOCK a possibilidade de um indivíduo adotar uma atitu 

de recomendãvel ã saude dependerã da percepção que este pos

sua em relação a: 

1 - sua suscetibilidade para determinada doença; 

2 grau de severidade da moléstia e suas conseqüências 

sociais e pessoais; 

3 - benefícios que a mudança comportamental recomendada 

poderã proporcionar e a crença na sua eficãcia; 

4 - possibilidade de transpor as barreiras físicas, psl 

colÕgicas e de dispêndio financeiro que possam advir da mudan-

ça de comportamento. 

O Modelo também propoe que o estímulo para a açao surja 

com o despertar dos sentimentos para a consciência do perigo 

na manutenção do atual comportamento. Vari ãvei s demogrãfi cas, 

sócio-culturais e estruturais são incluídas no Modelo como 
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forças potenciais na modificação do comportamento, pois inter 

ferem nas percepções individuais, mais especificamente na pe~ 

cepçao dos benefícios das ações preventivas. 

67 
LEVENTHAL numa revisão de literatura sobre pesquisas 

realizadas utilizando o Modelo de Crenças, apresenta duas ve~ 

sões recentes do mesmo: O Modelo Direcionado ao Medo ("Fear 

Drive Model")e o Modelo Dual ou Paralelo de Processo ("Paral

lel or Dual Process Model"). Estes dois últimos Modelos são 

considerados desdobramentos do primeiro. 

O primeiro deles é o modelo clãssico jã descrito acima, 

o "Fear Drive Model" apresenta mensagens que enfocam aspectos 

de uma detet·minada doença ou situação que causam temor, cau-

sando uma reação emocional de medo, que conduz a uma sensação 

de desconforto ou tensão, que provocara uma busca de mudança 

de hábito. o· limite desta variante do modelo é de que a moti

vação emocional, ao contrãrio da motivação racional do prime.:!_ 

ro caso, pode levar a uma confusão de mensagens em relação ãs 

ações preventivas necessárias a uma mudança e ter como resul

tado comportamentos imprevisíveis. 

O "The Dual Process Model" postula que a açao in di vi-

dual e motivada tanto por impactos cognitivos como emotivos 

frente ãs mensagens de saúde. 

O processo cognitivo objetivo ( "objecti ve-cogni tive pr.2_ 

cesses") desenvolve uma representação da ameaça ã saúde e in

duz a um plano de ação para enfrentar essa representação. A 
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representação criada é constituída por elementos da experiên

cia e da história pregressa vivenciada pelo indivíduo. A exp~ 

riência compreende tanto as informações mais abstratas sobre 

o assunto de saúde em pauta como as mensagens veiculadas pela 

mídia e pelos profissionais de saúde, bem como sensações e 

sintomas físicos e psíquicos. A história pregressa remete as 

informações e experiências vivenciadas em grupos primãrios, 

como a família, círculo de amizade, vizinhança, etc. O indi

víduo então passa a pesar situações e criar alternativas de 

mudança de seu comportamento. 

O processo emocional subjetivo ("subjective-emotional 

processes") estimula reaçoes de medo, desgosto, depressão, 

que se desenvolvem ã parte daqueles estímulos comandados pelo 

pensamento (processo cognitivo objetivo). As mensagens que se 

dirigem ao plano emocional devem mostrar aspectos que simulem 

a sensaçao da doença ou do perigo de maneira a identificar 

sensações no indivíduo e não meramente trans,r.litir chamadas 

verbais ou imagens de ameaças para o perigo daquele fato. 

A interação dos dois fatores é explicada por LEVENTHAL 
67 

a partir de um exemplo que usa a questão da possibilidade de 

um acidente de trânsito: 11 alguém pode ser despertado para o 

temor de sofrer um acidente de automóvel e a partir daí usar 

ou nao o cinto de segurança, entretanto, exposta ao temor, no 

momento em que for dirigi r e pressenti r sensação de perigo, 

passar a ter mais atenção nos movimentos de conduzir o carro, 

acelerar ou frear. Dessa forma estarã aumentando o seu grau 
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de ansiedade ao dirigir, o que levará a buscar em seguida uma 

situação de relaxamento e descanso 11
, e não necessariamente 

usar o cinto de segurança. Entretanto, emoutros casos, a ame!_ 

ça pode levar ao comportamento esperado. Por exemplo: a amea

ça de dor de dente pode estimular a escovação regular dos den 

tes para evitar o desconforto do tratamento dentário. 

As mensagens de apelo emocional têm como característi

cas serem menos duradouras que as de estímulo cognitivo. Des

se modo a interferência quando bem planejada pode cruzar os 

dois aspectos. A sensação de medo quando despertada de manei

ra intensa provoca uma reação mais imediata, que se conduzida 

cognitivamente resulta numa mudança comportamental duradoura. 

O Modelo de Crenças em Saúde enfatiza o valor de aspec

tos subjetivos individuais na determinação do comportamento 

de Saúde, preterindo na explicação os fatores sócio-econômico 

estruturais. Uma variedade de fatores situacionais ligados ã 

explicação desses fenômenos também não são considerados. Con

cluímos, então, que embora os teóricos do Modelo de Crenças 

tenham contribuí do para explicação dos fenômenos 1 i gados ao 

comportamento de Saúde, suas explicações e propostas sao li

mitadas não satisfazendo os quesitos necessários para nortear 

a educação no trânsito. Vários autores entretanto utilizaram 

esse Modelo, sendo que podemos apõs essa descrição identificá 

-los nas propostas especialmente de campanhas com utilização 

de meios de comunicação de massa. 
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O Modelo PRECEDE concebe a intervenção educativa co-

mo atividade planejada, que para obter resultados deve promo

ver a coordenação de ações em diferentes niveis e locais, at~ 

ando sobre os individues ou grupo de alunos, pacientes, cons~ 

midores, etc., colocando ã sua disposição, meios, mensagens e 

equipamentos. 

Segundo o Modelo, a primeira aproximação do planejamen-

to educativo exige a realização de um diagnõstico, para que 

se localize devida e especificamente o problema e as variã-

veis de açao e controle escolhidas. Esse diagnõstico deve 

abordar as dimensões sociais, epidemiolõgicas e comportamen-

tais. O reconhecimento do nivel de complexidade do comporta-

mente como alvo de intervenção e mudança e considerado como 

premissa desse modelo que, portanto, busca a contribuição de 

4 ãreas: a epidemiologia, as ciências sociais, a administra-

ção e a educação. 

* 11 PRECEDE 11 corresponde a uma sigla, abreviando as palavras inglesas: 
11 predisposing 11

, 
11 reinforcing 11 e 11enabling 11

, consideradas etapas de um 
diagnõstico educativo, e e comumente utilizada como um modelo de plane
jamento em educação em saude 47

• A partir daqui usaremos esta sigla para 
designar este modelo. 
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O diagnóstico epidemiológico supoe a utilização dos da

dos existentes e a descrição e caracterização do nível de sii 

nificância do problema. A este se incorpora o diagnóstico so-

cial, em que se identificam causas e comportamentos sociais 

relacionados como o problema caracterizado. A seguir elabora

se o diagnóstico comportamental, que levará em consideração 

três níveis de aspectos: os fatores que predispõem, os fato

res que possibilitam e os fatores que reforçam um dado ou, um 

grupo de comportamentos. O diagnóstico comportamental fornece 

elementos para determinação dos locais e tipos de interven

ções necessárias ao processo de desenvolvimento ou mudança di 

recionados para manutenção de comportamentos positivos em re

lação ã saúde, ou interrupção dos padrões de comportamento 

que aumentam o risco de doenças, acidentes, incapacidades ou 

mo r te s. 

Os fatóres que predispõem, sao considerados aqueles que 

possam inibir ou motivar uma tomada de ação inicial. Assim, 

informação, valores, atitudes, são os elementos que atuam nes 

se nível e que são modificáveis por meios de transmissão de 

informações. A evidência epidemiológica de um problema, a vei 

culação de notícias sobre sua gravidade, a de me n s tração de 

sua proximidade podem ser considerados como formas de motivar 

a percepção do problema. Os valores e percepções necessitam 

uma comunicação mais interativa, que clarifique e ajuste in-



64. 

consistências para que sejam passiveis de modificação. 

Os fatores que possibilitam agem como fatores associa

dos aos primeiros e fundamentais para o desenvolvimento oo uma 

açao ou de uma mudança. São considerados como barreiras cria

das pelas forças societãrias ou mesmo pelo sistema social do 

qual o individuo a ser educado participe. As habilidades dos 

individues envolvidos, a existência de uma rede de apoio e a~ 

sistência capacitada para fornecer ã clientela as condições e 

elementos que necessitam para exercer determinados comporta

mentos é que darão possibilidade a, uma vez iniciada a per

cepçao, ser desencadeada uma atitude favorãvel ã mudança. Es

ses fatores fornecem apoio e subsidio ã continuidade do com

portamento em mudança. Em termos do diagnóstico comportamen

tal, são fatores que possibilitam aqueles que fornecem os 

meios e bases para o atual desempenho do comportamento, ou com 

portamento diagnosticado. Num sentido amplo, os fatores que 

possibilitam podem sugerir a necessidade de educação dos pais 

em uma comunidade ou de grupos da mesma, treinamento de pes

soal ou desenvolvimento organizacional, no caso dos acidentes 

consideramos fatores que possibilitam a existência de pessoal 

treinado para orientar pedestres ou motoristas para que evi

tem riscos para si mesmos e para a coletividade. 

Por ultimo, os fatores que reforçam sao os que contri

buem para a manutenção do comportamento tal qual ele se en

contra- em se tratando de diagnóstico, ou passem a encorajar 

a mudança. Esses fatores, em geral dizem respeito a adoção 



social, ou generalização do comportamento adequado 

Refere-se ã resposta que os educandos recebem de 

de outros grupos sociais e que podem encorajar ou 

jar a adoção de comportamentos adequados ã sai.ide. 

36 
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a s a i.i de. 

individues 

desencora-

ERIKSEN e GIELEN aplicaram o modelo a questão do uso 

de equipamentos de seÇJurança para transporte de crianças em 

automõvel, que bem exempl i fica o modelo. 

A caracterização é feita em termos epidemiológicos como 

problema de saude: principal causa de morte no grupo etãrio 

de 1 a 4 anos, nos Estados Uni dos: cerca de 1. 500 crianças mo!:_ 

rem anualmente e 70.000 ficam feridas. Em seguida são relata-

dos os aspectos comportamentais diagnosticados como relaciona 

dos a esse problema: baixo uso de equipamentos de segurança 

para transporte de crianças (assento especial adaptado ao ba!!_ 

co traseiro ·com cinto de segurança), verificando-se que no lo 

cal escolhido para a intervenção educativa, 90% nao usam, e 

75% dentre os que usam, o fazem incorretamente. Como fatores 

predisponentes verificou-se: a crença de que o uso do cinto é 

desconfortãvel para a criança, e de que seu uso nao e verda-

deiramente importante. Como fatores que possibilitam meneio 

nou-se: a habilidade de uso do equipamento (uso correto e por 

que), o local de compra e o custo desse equipamento. Em ter

mos de fatores que reforçam, o fato de medi cos e profis

sionais de sai.ide nao estarem atentos para o problema e por

tanto não chamarem atenção para a questão. Assim também como 

a maior parte do pessoal de sai.ide não estar habituado a trans 
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mitir mensagens e ensinar habilidades para prevençao de aci

dentes, os educadores, livros, meios de comunicação de massa 

também nao alertam para o fato, indicando que nao se conside

ra tal como uma prioridade soei al. 

A partir desse levantamento sao identificadas as priorl 

dades e selecionados os objetivos a partir dos quais são pla

nejadas as estratégias e meios para reverter o sentido dos fa 

teres que predispõem, possibilitam e reforçam. Para tal, sao 

selecionadas técnicas educativas, como: comunicação di reta, 

organização de comunidade, comunicação indireta, campanha atr2_ 

ves de meios de comunicação de massa, mudanças administrati-

vas como treinamento de pessoal e educadores, estudo da possl 

bilidade de desenvolver ou aperfeiçoar legislação a respeito, 

e te .. 

• • 4 7 
O diaghÕstico administrativo é 1nd1cado por GREEN P2_ 

ra que sejam identificados problemas organizacionais, que po~ 

sam estar interferindo no alcance dos objetivos. 

Finalmente! em pontos intermediários e ao termino da in 

tervenção proposta, a consecução dos objetivos e avaliada e 

correçoes são sugeridas, para que as mudanças de comportamen-

to sejam obtidas. 

Esse moaelo tem sido bastante utilizado nos Estados Uni 

dos em projetos experimentais realizados pelo CENTER FOR 

HEAL TH PROMOTION ANO DEVELOPMENT da Universidade do Texas, e 

ãs vezes, de forma modificada em outros países. O p rob 1 ema 
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dos acidentes de trânsito têm feito parte de alguns projetos, 

por ser considerado um dos mais importantes fatores de risco 

de morte no Estado do Texas e nos Estados Unidos de forma ge

ral. Seus autores principais, entretanto, vem propondo duas 

formas de abordagem complementares ao modelo: a SOCIAL LEARN

ING THEORY e o PROCEDE MODEL. 

No de 1 o da a p r e n di z a g em s o c i a 1 ( So c i a 1 L e a r n -

ing Theory 

O Modelo da Aprendizagem Social, originalmente TEORIA 

DA APRENDIZAGEM SOCIAL, considerada a aprendizagem como uma 

interação recíproca entre o ambiente em que os indivíduos vi-

veJTl, o processo cognitivo e o comportamento. Partindo desse 

pressuposto infere que caberia ã educação transmitir mensa-

gens e informações, mas efetivamente levar ã adoção de novos 

comportamentos, mudando práticas e atitudes dos indivíduos con 

correndo para isso a observação e reconhecimento de seus la-

ços com os grupos sociais nos quais se relacionam, mantendo 

mecanismos de troca informais. Utiliza para descrição do ambi 

ente de uma teoria da sociedade que se caracteriza por uma 

multipiicidade de grupos e símbolos referentes a cada um de-

les. Esses grupos que não são justapostos, mas concomitantes, 

sao grupos informais que aglutinam indivíduos de acordo com 

seu trabalho, costumes, práticas, vizinhança, etc .. 

6 
BANDURA refere ser reveladoro mecanismo de difusão 
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de no v as idéias e v a 1 o r e s , no senti do de torna r p os s í v e 1 si

tuar movimentos de aceitação e resistência e diagnosticã-los, 

- - 6 na adoçao de praticas novas. KATZ e LAZARSFELD - cita dos por 
6 

BAN DURA desenvolveram as premissas clãssicas na teoria da 

comunicação de massas de que as mensagens veiculadas pela mí-

dia refletem, permeam e interagem com os grupos de opinião 

existentes na sociedade, chama atenção para o conhecimento 

das prãticas e atitudes dos grupos informais. 

A partir do conhecimento dos mecanismos de comunicação 

informais e de suas características é que se torna possível 

formular o 11 Social modeling .. ou modelagem social, base para o 

aprendizado de novos comportamentos na SOCIAL LEARNING THEORY. 

Esse modelo busca apreender as prãticas existentes na socied~ 

de, para reproduzi-las através de filmes, demonstrações, men

sagens, etc .. Se baseia na premissa de que a observação de um 

individuo adotante de t•m comportamento adequado ã saúde, in

duz no outro indivíduo que o observa o comportamento ou o re-

forço de comportamento para sua manutenção. O objetivo da 11 mo 

delagem social 11 é tanto informar como motivar, aumentando o 

conhecimento do que fazer e como fazer, ao mesmo tempo que in 

fluencia valores e expectativas na adoção de emoções 
6

• 

A utilização dos meios de comunicação de massa e das 

técnicas de marketing são outro meio para obter como respos

tas mudança em estilos de vida que possam estar causando agr~ 

vos ã saúde dos indivíduos, como nesses meios, a pesquisa do 

perfi 1 do público alvo é essencial para consegui r a mensagem 
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adequada. Entretanto, a "modelagem social" utiliza como canal 

também a comunicação interpessoal. 

A questão da preservação dos valores próprios deve ser 

garantida pelo princípio de autonomia, outra base desse mode

lo. A transmissão de idéias deve colocar a questão da mudança 

sempre como possibilidade e não como imposição. Essa tomada 

de posição crítica sobre o comportamento ê fundada na observa 

ção e não no uso de apelos emocionais, ela reflete comporta

mentos reais, existentes na sociedade e não situações criadas 

e planejadas para arquitetar a mudança comportamental. 

O princípio de autonomia ê bãsico para desenvolver a i~ 

tervenção educativa, através dos meios propostos pelo modelo 

como: o "sel f-management", "sel f-control", "sel f-effi cacy" e 

"behavioral-capability". Para tanto ê proposta uma atividade 

de monitorização que sustente a mudança do comportamento e 

transmita habilidades necessãrias ao indivíduo para que ele 

desenvolva as ações esperadas na mudança, por si mesmo. No ca 

so da saúde, esse modelo incentiva a adoção de prãticas autô

nomas que possibilitam ao indivíduo identificar, cuidar, dia.9.. 

nosticar e relacionar causas a problemas de agravo. Baseados 

na importãncia da força do ambiente para a mudança de compor

tamento, esse modelo sugere, com veemência, o uso de incenti

vos para a mudança ambiental uma vez que conhecimento e habi

lidades são condições necessãrias, mas não suficientes para a 

mudança de comportamentos, especialmente os relativos ã saude. 
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47 6 
Modelos como o PRECEDE , o APRENDIZADO SOCIAL expressam 

em relação aos anteriores uma preocupação para com outra or

dem de determinantes que os exclusivamente motivacionais. O 

modelo PRECEDE procura articular o objetivo de mudança ou de 

conquista de comportamentos mais racionais frente as situa

ções constatadas atravis de uma conjunção de fatores. O APREN 

DIZADO SOCIAL reconhece obstãculos e manipulação a nível do 

status, poder, prestígio e priviligios econômicos, que têm 

maior acesso e maior poder de difusão atravis dos meios de co 

municação de massa, e por isso mesmo dã importância a educa

ção como conquista de um desempenho prôprio e de um comporta

mento auto-dirigido. 

A questão da autonomia dos indivíduos emerge como pers-

pectiva para uma sociedade como a norte americana que, tendo 

desenvolvido suas forças materiais, sustenta a possibilidade 

de consumo e serviços, e a ideologia do liberalismo e da ra

cionalidade de ações. 

Esses princípios parecem nortear os modelos mais atuais 

de Educação em Saude e da intervenção sobre o território do 

indivíduo, pressupondo competência e racionalidade das insti-

tuições de ação publica. Assim, alim da proposta educativa, a 

ação legal e a discussão jurídica são outro instrumento de mu 

dança e de preservação do domínio da individualidade. Nas in

tervenções de saude o 11 informed consent 112
, conceito que origi

nou um campo de discussão jurídica e ticnicas de condução da 

relação midico-paciente se nao se tornou um modelo educa-
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tivo passa a abrir perspectiva para uma técnica a ser incor

porada ãs prãticas de educação e saúde, ã medida que padroni

za e estabelece responsabilidades a partir do momento e da 

exigência de informação dada-transmitida ao individuo em cada 

ação que sobre ele se execute ou que ele venha a provocar. 

O Modelo PROCEDE ou da Educação para a Pro

moçao da Saúde 

'+5 
Discutindo as per~ectivas da Educação em Saúde, GREEN 

traz ã tona as contradições do próprio modelo liberal e do mo 

delo de mudança individual de comportamento e chama a atenção 

para o conflito existente entre a perspectiva de ações educa

tivas em saúde localizadas, isto e, limitadas a grupos onde 

tradicionalmente se vem atuando como "comunidades", institui-

çoes como a escola e o serviço de saúde, e a atuação que se 

faria necessãria em nivel de toda a sociedade, para que os pr~ 

blemas de saúde sejam evitados. Um tipo de intervenção mais 

localizada nao tem condições de concorrer com o poder dos 

grandes trustes e seus lobbies realizados sobre a legislação 

e sobre a midia, que permitem e ate promovem o consumo de 
- '+5,'+7 

bens e alimentos de efeitos danosos para a saude. GREEN as 

sim se expressou sobre o assunto: "o dilema dos modelos de ed~ 

caçao em saúde que estão limitados filosoficamente pela muda~ 

ça de comportamento voluntãrio e de que não se tornam sufici-

entes, nos seus curtos passos, para alcançar mudanças numa com 
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placência crescente dos processos administrativos e legisla

tivos (tradução nossa}
4

~ 

Desta maneira reconhece que assim como determinados hã

bitos e prãticas existentes na sociedade, interesses políti

cos, econômicos e religiosos também exercem um papel determi

nante na qualidade de vida e saúde. 

Dessa constatação depreende a necessidade de uma ativi

dade política mais agressiva em relação aos "manufactures of 

illness" 
4 5 

embasados no poderio econômico da sociedade. A for 

ma de implementar essa ação mais agressiva implicaria em re

tornar a princípios jã tradicionais da educação em saúde, em 

sua experiência em desenvolver e organizar a comunidade, for-

mar lideranças de base e grupos de pressão dirigidos a ques

tões especificas de interesse da saúde publica. Chega esse au 

tor assim ã definição de Promoção de Saúde: "qualquer combina 

çao entre Educação em Saúde e suportes organizacionais, econ~ 

micos e ambientais a ela relacionados para formar comportame~ 
- - 45 tos condizentes com a saude" (traduçao nossa) · 

A consecussao dos objetivos de rromoçao da Saúde depen

de em parte de que os profissionais de Saúde assumam essa lu

ta politica e que depende de decisões e ações tomadas no con

texto de sua formação. Além disso as agências governamentais 

precisam investir em pesquisa e projetos de desenvolvimento 

nessa nova perspectiva de atuação. 

48 
Em outro artigo GREEN trata da Promoção de Saúde, em 
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termos de macro-intervenção, propondo uma estratégia que in

corpore os meios de comunicação de massa e a organização e 

desenvolvimento da comunidade, onde a comunicação 

soal tenha o mesmo peso que a 11 mÍdia 11
• 

6 
Baseados nos pressupostos técnicos de BANDURA 

interpes-

o au-

tor descreve o que denominou de HISTORIA NATURAL DO PROCESSO 

DE DIFUSAO, que identifica que pressões positivas e negativas 

ocorrem na adoção de um produto novo, ou de uma idéia ou de um 

hãbito novo. o modelo utilizado e o de marketing comercial, 

que estudd a defasagem entre a exposição a um novo produto e 

a sua adoção em termos de consumo. 

No momento em que um produto (ou idéia nova) é lançado 

este passa por um mecanismo de aceitação soei al, em que impu_!_ 

sos de aceitação e rejeição ocorrem. Primeiramente aparecem 

sentimentos conflitantes: o temor ao novo e o impulso de cria 

tividade e aventura. Se for vencido o ultimo aumentarão nume 

ro de adeptos gradativamente até o momento em que os mais re

sistentes passarão a adotar a nova prãtica, motivados na gen~ 

ralização da mesma. Nesse ultimo estãgio do processo de difu

são a curva de aceitação se estabiliza ainda com um resíduo 

composto por grupos mais conservadores e resistentes. 

A partir desse modelo, utilizado para orientar as estra 
- '+8 tegias de marketing de um produto, o autor monta um qua-

dro comparativo entre o perfil de aceitação psicológica de uma 

inovação e as fases de assimilação de uma decisão de mudança 

por parte de uma comunidade. 



74. 

As fases do processo psicológico envolvido na aceitação 

de um novo produto seriam: 1. Momento de exposição ao novo 

produto, estabelecendo-se a seguinte seqUência- exposição, 

atenção, compreensão. 2. Credito- decisão, assimilação, ação. 

No trabalho de mobilização junto a comunidade seriam 

identificadas, paralelamente, as seguintes fases: Informação, 

Interesse, Teste, Adoção. 

Na exposição de um produto as estratégias de publicida

de para cada uma das fases do processo psicológico seriam: 

1. uso do canal de comunicação mais popular (de maior 

audiência) e a repetição constante da mensagem, como estraté

gia de exposição em larga escala; 

2. uso de mensagens atrativas, inovadoras, com apelos 

dramãticos, de humor, suspense, etc., para atrair a atenção; 

3. utilização de conceitos simples, analogias a situa

çoes jã existentes, para atingir a compreensão; 

4. apresentação de pessoas influentes ou conheci das que 

contra-argumentem os motivos alegados de resistência ao uso, 

para estimular o credito; 

5. a demonstração das conseqüências benéficas do uso, 

para influir na decisão; 
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6. mensagens que passo a passo expliquem as diversas ma 

neiras e formas de uso, para a assimilação. 

Com base nessa estratégia do marketing publicitário foi 

proposta uma estratégia de apoio ã mudança de comportamentos 

na sociedade: 

1. a existência de uma rede de serviços de apoio a mu

dança (escola ou serviços de saúde) junto com a divulgação 

através dos meios de comunicação de massa comporiam a fase de 

exposição; 

2. o interesse de pessoas do grupo familiar ou de pes-

soas de grupos informais de freqüência que primeiramente se 

mostrem sensíveis ã exposição vão desencadear a atenção; 

3. o estímulo a debates, discussões promovidos por cír

culos locais, associações, ou através de programas em meios 

de comunicação de massa transmitiriam informações para a com

p reen s ao; 

4. a persuasao direta e açoes sociais no sentido da mu

dança de comportamento influenciariam o crédito; 

5. grupos de decisão-ação, ou seja, aqueles que mudaram 

de comportamento, através de envolvimento publico encoraja

riam a tomada de decisão, e finalmente, uma rede de apoio e 

informação ajudaria a assimilação nas fases de adoção do com

portamento. 
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O exemplo mencionado pelo autor e o de um programa 
6 

de larga escala anti-tabagista, com uso de modelagem social 

através da TV, paralelo qo uso de grupos informais que muda

ram de comportamento em relação ao cigarro e que suportariam 

passo a passo a mudança, incentivando aqueles que optaram por 

ela a formarem novos grupos de ação e encorajamento de adep-

tos. 

O MODELO DE INTERVENÇAO MACRO-ESTRUTURAL OU PROCEDE utl 

liza de técnicas formuladas pela SOCIAL LEARNING THEORY, par-

ticularmente a modelagem social, e estuda as estratégias da 

divulgação em comunicação de massa, também proposta naquele 

modelo, tendo como objetivo intervenções a nivel nacional com 

redes de apoio locais. A combinação dos meios massivos com a 

formação e utilização de grupos informais, de diferentes obj~ 

tivos e composição ê caracteristica desses dois últimos mode-

1 os. 

2.2.2. EDUCAÇAO E TECNICA E AS PROPOSTAS HUMANISTAS 

Os modelos de Educação em Saúde apresentados guardam 

entre si a identidade de pensarem a educação através do plan~ 

jamento de estimulos e mensagens externas aos grupos almeja-

dos. Baseiam-se na concepção de que Educação se faz a partir 

da apresentação de um elemento de estimulo, de sensibilização 

para despertar o interesse ou a emoção. 
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29,100 
O Modelo de Crenças é aquele que mais destacadamen 

te coloca essa premissa, entretanto ela se faz presente nos 

demais. Neste Modelo, em termos metodolõgicos, a fase seguin

te, corresponde ã intenção de associar uma determinada mensa

gem ao estimulo inicial, essa mensagem demonstra exemplos de 

comportamentos ou desempenhos; seguidos de informações sobre 

este comportamento ou das habilidades necessãrias para seu de 

sempenho. 

47 
Os modelos de planejamento mais amplos, como o PRECEDE 

e o uso do conhecimento dos processos informais presentes na 
6 4 

SOCIAL LEARNING THEORY e na DIFFUSION OF INOVATIONS' repre-

sentam um aprimoramento das técnicas de intervenção para ade

são a determinados comportamentos. Neles, a sensibilização 

inicial pode ser obtida por variados meios: informais, insti

tucionais, da comunicação de massa; através da utilização de 

um comportamento ou desempenho conhecido, isto é, praticado 

soei almente, pretende-se que uma vez demonstrado e veiculado 

pelos meios de comunicação de massa ou pelo uso de pessoas, 

situações, objetos que despertem interesse do publico, que se 

introduza as idéias, mensagens e a maneira esperada de se com 

portar ("modelagem de comportamento"). 

Verificamos, principalmente nesses ultimos, a preocupa

çao em utilizar de meios de comunicação de massa ou institui

ções publicas de alcance regional ou nacional, juntamente com 

o conhecimento e utilização de meios informais. Colocam-se, 

portanto, como estratégias de comunicação a nivel nacional, 
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mobilizadoras de efeitos de adesão e rejeição. Essas estraté-

gias se identificam com as chamadas "campanhas", que no caso 

do Brasil poder1amos exemplificar com a Campanha de Vacinação 

em Massa contra a Poliomielite, destacando-se nesse caso o ca 

rãter mobilizador de recursos em determinado momento: Dia Na-

cional de Vacinação, sem a presença- ao menos planejada- de 

ações de rotina, no intervalo dessas datas. Da mesma forma, e 

em proporção bem mais reduzida que em relação a essa campanha 

de saude publica, vamos encontrar as campanhas que desperta

ram a atenção sobre os acidentes de trânsito, as quais anali-
9 1 

saremos em item espec1fico 

Voltando as caracter1sti cas dessas açoes considera das 

de Educação em Saude, registramos que sua base teõrico-filosõ 

fica estã na colocação do homem como elemento induzido pelos 

est1mulos externos e como objeto de observação de modelos ex

perimentais, traduzindo a visão positivista da realidade. 

A visão positivista parte do dado do conhecimento e da 

açao como algo objetivo, apreendido através de uma experiên

cia sensorial. Como base filosÕfica se filia ao empirismo in-

glês de LOCKE, desenvolvido por THORNDIKE e tendo SKINNER co-
• 9 o mo seu teõrico ma1s atual . 

A tendência positivista associa-se a uma visão tecnicis 

ta da educação. Sua perspectiva ê transmitir informações, que 

apreendidas pelos sentidos provocam a adaptação do homem a 

elas. A preferência do uso de meios tecnolÕgicos para desper-



79. 

tar os sentidos é também característica dos modelos de educa

çao que visam ã transmissão e adaptação aos conteudos
90 

Identificamos nesses modelos de educação em saude a bus 

ca de uma racionalidade para o comportamento, no sentido de 

adaptação ao meio e ã forma de vida, tendência que iremos en

contrar também nas propostas de treinamento, aperfeiçoamento 

e promoção do uso de equipamentos de proteção. Essa tendência 

nos modelos de Educação de Trânsito, considera secundãria a 

dimensão da intersubjetividade ou de uma comunicação intera-
36,'+1,S7 

tiva . 

Na saude, a intenção racional e a de manter a sobrevi

vência bi ol Õgi c a, e a educação, enquanto instrumento, perse

gue uma ação dirigida a fins- como é prõprio ã racionalidade 
1 1 8 

(segundo a definição desse conceito por WEBER ). Assim, impo..!:_ 

ta a preservação biolõgica e as experiências do homem enquan-

to expressao e possi bi 1 iddàes áe vi aa suometi aas a essa 

~r~servaçao biolÕgica. segundo as normas técnicas pro-

duzidas pela ciência que dita o benéfico e o prejudicial. A 

educação e, portanto, um instrumento técnico, de passagem de 

uma têcnica, que tem como pressuposto a ciência, e esta a in

dicação de preservação dos riscos ã sobrevivência. 

Encontramos a reflexão sobre relações entre ciência e 
- - ~OA tecnica nas sociedades contemporaneas nos textos de HABERMA::> . 

soA soB 
HABERMAS ' identifica, nas sociedades modernas a 

penetração crescente da técnica, filiada ã ciência como ideo-
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logia da racionalidade. Essa presença da racionalidade é en

contrada em todos os niveis de vida, tanto nas atividades pro 

dutivas como na indústria, no comércio, no trãfego e na poli

tica. A racionalidade técnica significa o predominio da açao 

em relação a fins, com o critério de aumento da eficiência, 

produtividade e diminuição do tempo de trabalho social neces

sãrio para a produção. 

ADORNO, MARCUSE, HORKHEIMER 50
B, teõricos da Escola de 

Frankfurt, têm uma visão pessimista em relação a extensão do 

dominio técnico sobre a vida social como também prognosti-

cava WEBER em relação a burocratização, tendência crescente 

nos Estados capitalistas modernos. Essa visão não e comparti-
5o A 5 oB 

lhada por HABERMAS ' , que apresenta os conceitos de traba 

lho e interação para interpretar a relação entre a técnica e 

o mundo social vivido. 

O trabalho tem sido area privilegiada de intervenção 

técnica. A interação e dada pela linguagem, ãrea de criação e 

recriação de simbolos, que se baseia na intersubjetividade. 

Nas sociedades tradicionais a interação simbolicamente media

da representava a forma de dominação. As esferas da emoção, 

da ação e da individualidade estavam misturadas no contexto 

dessas sociedades. 

Assim, segundo HABERMAS 50
A'

50
B, haveria nas sociedades 

em que se aprofundou o processo de racionalidade, juntamente 

com a industrialização e a modernização dos sistemas de trãfe 

go e comunicação, a dissolução da dimensão interativa e por-



81. 

tanto intersubjetiva, a partir da penetração destes sistemas 

técnicos (de agir em relação a fins) que exercem pressao na 

infra-estrutura da sociedade, seja no ritmo e na forma de exe 

cução do trabalho social . 

• A. tendência a penetra~ão dos sistemas técnicos e 

também a pressão pela aceitação de regras técnicas em lugar, 

ou em contraposição ou competição com as normas e valores -

instituídas por relações sociais interativas (linguagem, sim

bolos). 

Enquanto as normas e padrões de comportamento sociais 

correspondem a internalização de papeis, as regras técnicas 

supõem a aprendizagem de habilidades e qualificações; as ex

pectativas reciprocas de comportamento na instituição de nor

mas, o sistema técnico demanda imperativos e prognósticos con 

dicionados. · 

A versao educativa que presenciamos se incorpora porta~ 

to na linha da operacionalização de um sistema técnico, ou se 

ja, de condicionar atos que impliquem numa maior eficãcia do 

sistema. A lÕgica é a de que a correção dos atos adaptem me

lhor o homem ao avanço do sistema de trãfego. Essa incorpora

ção porem esbarra em contradições do prõprio desenvolvimento 

desse sistema técnico, como podemos exemplificar com um fato 

como o aumento constante da velocidade dos veicules em contra 

posição aos limites de controle que o homem possa ter do prõ

prio sistema. O extremo da penetração da técnica significaria 

um sistema de trãfego totalmente automatizado. 
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5 oA, 5o B 
HABERMAS , por sua vez, observa que a penetração 

da técnica não evidenciou a supressao da dimensão interativa, 

que permanece na base dos conflitos e demandas da sociedade 
- . d . 

1 
5o A, 5 oB, 1 o 3 pos-1n ustr1a 

Nesse sentido exporemos, de maneira sucinta, a versao 

humanista da educação, que apresenta concepções a respeito da 

interação entre os individues e entre estes e o processo de 

apreensao ou criação de normas, valores, comportamentos. 

O que estamos aqui considerando como Propostas Humanis

tas refere-se a dois niveis de discussão que situam a Educa

çao como processo, os quais exporemos de maneira geral. O pr~ 

meiro deles admite a existincia de um principio, estrutura ou 

capacidade prõprio ao ser humano, que estariam referidos a 

um a i n s t â n c i a c o n c e i t u a 1 de a 1 ma , r a z ã o , pe rs o n a 1 i d a de , a p a.!:. 

tir da qual ~e daria o desenvolvimento da consciincia, afeti

vidade ou pensamento. A discussão a respeito desta instância 

ou capacidade do homem remonta ã antiguidade clãssica, é ret~ 

mada no Renascimento e mais modernamente a partir do existen

cialismo e do marxismo. r neste contexto mais atual que iden

ti fi carnes um segundo nivel, derivado desse, que si tua o ho

mem em relação ã sociedade e esta como campo de relações tran~ 

formadoras. Neste contexto identificamos também a discussão 

entre educação conservadora e transformadora, entre humanismo 

e técnica, relacionados ã mudança social 39
• 

A discussão clãssica a respeito do conhecimento, seu 

processo e suas funções em relação ao homem situava a divisão 



83. 

entre corpo e alma, matéria e espírito, mundo físico e mundo 

das idéias. Esta dicotomia é encontrada em Sõcrates, Platão, 
3 8 

Descartes, seguida por LEIBNITZ e KANT , que reforçam o pa-

pel da alma e da razão subordinando o mundo físico e sensori

al- este ultimo, contrariamente a esses, tido como base do 

conhecimento para os empiristas ingleses (LOCKE, THORNDIKE) 

que historicamente precedem os comportamentalistas. 

A discussão entre Educação e Sociedade, por sua vez ga

nha d~staque a partir do século XVIII com os Iluministas, que 

concebem a idéia do Humanismo como tendência ao Bom, ao Justo 

e ã Liberdade, prõprios ao homem e contrãrios ãs instituições, 

ã moral e ã ordem imposta pela sociedade. No século XIX com 

DURKHEIM e a tradição positivista da Sociologia, destacaram a 

educação como ferramenta de integração e coesão social, ou 

seja, de manutenção da ordem de sociedade. A esta tendência 

se opoe o marxismo valorizando o papel da educação na mudança 

social, e o existencialismo e a fenomenologia que destacam o 

ser, e o desenvolvimento do subjetivo e o afetivo, em oposi-

çao as normas gerais reguladoras do comportamento. 

No século XX, o estruturalismo veio conceber um novo ti 

pode relação entre racional e emocional baseado na idéia de 

crescimento e desenvolvimento do ser humano. 

Podemos assim situar três tendências derivadas deste bre 

v e h i s t õ r i c o : a v a 1 o r i z ação do a f e ti v o , da r e f 1 ex ã o e.. .!la educa 
1 o 1 

ção como prãtica vinculada ã Sociedade 
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- A Proposta Fenomenolõgica 

Esta proposta de Educação, embora tenha como base pro

P os t as F i 1 os õ f i c a s C 1 ã s s i c a s , te m s u a o r i g e m ma i s r e c e n te n a s 

idéias iluministas do século XVIII, particularmente em ROUS

SEAU. As idéias de ROUSSEAU em relação ã Educação considera 

vamo homem mais verdadeiro ã medida em que se aproximasse do 

.. natural .. , residindo a1 seu instinto ao Bem, ã Verdade, ã Li-

berdade. Esta tendência, anterior ao século XIX quando a idéia 
90 

de indiv1duo se torna mais definida, embasa o que PARRA cha 

ma de .. Modelo Romântico de Ensino 11
, que defende a Educação c~ 

mo processo que possibilite ampliar e dar espaço para a 11 essê.!!_ 

cia humana .. do homem, que, se desenvolvida sem interferência 

ou coação dos valores externos, levaria ã formação de um indl 

v1duo pleno, afetivo, e portanto, solidãrio, justo e livre 

frente aos demais. Caberia a Educação 11 proteger 11 o indiv1duo 

dos preconceitos e comportamentos nocivos, formulados pelas~ 

ciedade, que segundo ROUSSEAU significaria um mundo arti fi-

cial, averso aos valores naturais do homem. Nos séculos XIX e 

XV, a idéia de indiv1duo, e da subjetividade vai redefinir a 

idéia de "homem natural", embasando entretanto proposta seme-

lhante, a de uma educação que respeita os valores e universo 

afetivo e ético de cada indiv1duo, e possibilite seu desenvol 

vimento pleno. 

Na Educação contemporânea encontramos como defensores 
90 

de s t a p r o p os t a N E I L , I L L I C H e R O G E R S ; s e n do e s te Ü 1 t i mo o te Õ 

rico mais importante, desta orientação, que em linhas gerais 
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define o processo de educação como aquele que parte da noçao 

de indivíduo como ser essencialmente livre para fazer esco

lhas em cada situação. O comportamento nao seria algo adminis 

trãvel a partir de estímulos externos, mas algo observãvel e~ 

quanto momentos da experiência do indivíduo, expressão de seu 
- 38 

mundo interno- de sua consciencia e afetividade humanas . 

O processo de desenvolvimento do conhecimento correspo~ 

de ao processo de estruturação interna do 11 ego .. do indivíduo, 

que seleciona a medida que experimenta - como um todo senso

rio e emocional -a realidade. Essa experiência e cultivada 

portanto no indivíduo, que estã por sua vez, em permanente m~ 

dança frente ã realidade. Esta mudança estã referida ao que 
7 9 B 

ROGERS (citado por MIZUKAMI) chama de tendência de base do 

indivíduo: realizar, manter e realçar a experiência organísml 

ca. A conduta ou 11 Comportamento 11 ê compreendida a partir de 

um quadro de referência interno do indivíduo, como demanda ex 

terna para realização das necessidades tal como apreendido 

por seu .. ego ... Entendemos assim que hã a realização de um pr~ 

jeto, ou projetos internos dos indivíduos que passam a atuar 

para concretizã-lo. Hã, por outro lado, desajuste psicolõgic~ 

emocional, no momento em que o indivíduo rejeite experiências 

importantes para a estruturação de seu centro de referência 

interno. 

Em termos de mêtodo educativo, esta concepçao de indi

viduo defende uma educação centrada na pessoa, no homem, dei

xando livre suas escolhas para que a partir delas se forme um 
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espírito livre, criativo e auto-responsãvel. Esta mesma regra 

se aplicaria ao relacionamento interpessoal e intergrupal va

lorizando o princípio de autonomia. Assim como o processo in

terno ao indivíduo é o de estruturação dinâmica de um centro 

de referências que organize a prõpria demanda e satisfação de 

necessidades, no relacionamento interpessoal e intergrupa\ 

espera-se a formação de uma autonomia, ou seja, de definição 

das prõprias normas de relacionamento, em oposição ã ausência 

de normas (anomia) ou ãs normas impostas por outros, que nao 

participantes da experiência grupal. 

Essa concepçao de humanismo e do processo educativo co

mo formulador de regras prõprias, autônomas em relação ao in

divíduo ou ao grupo, e concebida por ROGERS (citado por MIZU-
79B 

KAMI) , como processo democrãtico de educação. 

Essa tendência, nao diretiva do processo educativo rec~ 

be críticas dos marxistas que concebem a sociedade como um cam 

pode conflitos desiguais, onde portanto os valores dominan

tes -a ideologia da classe dominante estaria sempre se impo~ 

do ã autonomia dos indivíduos e dos grupos dominados, inexis

tindo assim ideia de autonomia que não fosse conquistada. 

t criticada também pelos comportamentalistas que nao 

acreditam na formulação de uma experiência intern~ que nao pr~ 

venha dos estímulos administrados externamente, ou seja, as 

demandas do ambiente se sobrepõem aos indivíduos. 
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-A Proposta Critico-Cognitivista 

Esta proposta representa o desenvolvimento de uma visão 

do conhecimento e do homem a partir de estruturas através da 

interação entre este e seu meio (ambiente ou realidade); apr~ 

sentam estãgios onde se percebe o domínio de operaçoes dis

tintas e sucessivas levando a um maior grau de organização 

desta relação. 

Como resultado deste processo educativo estã a dotação 

de operaçoes lÕgico-dedutivas que possibilita ao homem um equ~ 

librio entre sua inteligência e afetividade. 

Derivada desta proposta estã o Modelo de Ensino Criti-

co, que propoe como tarefa o desenvolvimento de um pensamento 

critico capaz de resolver e solucionar problemas, em contrap~ 

sição a modelos comportamentalistas que valorizem o estimulo 

externo ou a memorização de conteúdos. 

Como principais teõricos 90 da proposta cognitivista en

contramos JEAN PIAGET e JEROME BRUNER 79
B. 

A proposta cognitiva concebe uma interação entre o indi 

viduo e o meio externo, sendo o conhecimento resultado do pr~ 

cesso de interação entre sujeito (homem-individuo) e objeto 

(mundo, realidade, ambiente). O individuo é visto como um 11 Sis 
79B • 

tema aberto 11 
, que passar1a por sucessivas restruturações. 



88. 

Diferentemente da fenomenolo9ia que concebe o centro do indi

víduo como o ego particular e as ações, como demandas especí

ficas voltadas para realização das necessidades do indivíduo; 

essa proposta concebe o processo de conhecimento como o de 

conquista de operações com características específicas em ca

da e s t ã g i o de de se n v o 1 v i me n to . Estas operações se i n te r- r e 1 ~ 

cionam e se sucedem atingindo fases de inteligência que capa

citam o indivíduo a uma maior mobilidade e estabilidade. As-

sim sendo esse processo e tambem de progressiva adaptação, e~ 

tendi da c o mo as s i m i 1 ação versus acomodação e de s u per ação c o n s

tante do sentido de apreensão de estruturas novas e mais com-
79B 

plexas 

Hã nessa proposta a ideia bãsica do organismo humano co 

mo portador de uma lÕgica construtivista que progride tanto 

biolõgica como mentalmente de formas mais simples para mais 

complexas. 

A metodologia de educação coerente com essa propos~ co~ 

siste em criar para o educando situações problema ou desesta

bilizadoras, adequadas ao estãgio de desenvolvimento das ope

rações (de acordo com a idade escolar ou o nível mental) para 

provocar a construção progressiva de noções e operações. Esse 

processo pressupõe vivência intensa, intelectual e afetiva, e 

tem como objetivo final a constituição de uma autonomia inte

lectual, que expressa tambem uma dimensão etica de rejeição ã 

passividade ou da imposição de valores. Essa educação e cone~ 

bida tambem como meio de socialização, atraves da superaçao 
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da submissão a ordens e coaçoes e criação de condições para 

mecanismos e entendimento de operações como: a cooperaçao, 

colaboração, troca e intercâmbios nas relações inter-indivi 
79B 

duais 

Em termos da sociedade, e seu nivel de relação, esta e 

entendida pelos construtivistas como reflexo do nivel de es

truturação lÕgico-emocional dos individues dela participantes. 

Assim sendo, as regras, valores, normas e simbolos variam de 

acordo com as caracteristicas dos grupos sociais. A democra-

cia social, corresponderia a um grau de desenvolvimento men-

tal das operações abstratas dos individues de determinada so

ciedade, que possibilitasse uma participação ativa para esta-
79B 

belecer regras e deliberações comuns e responsãveis 

Verificamos a utilização de pressupostos da proposta 

cognitivista em programas de Educação de Trânsito na Escola, 
1 1 6 

como os desenvolvidos na Alemanha por VINJt e do Programa 

de Educação para o Trânsito no ensino de 29 grau, realizado 

pelo convênio entre o Ministério da Justiça e a Companhia de 
92 

Engenharia do Trãfego (CET) , Anexo III. 

Propostas Transformadoras ou a Educação co-

mo mudança 

39 
toda prãtica educativa encontra-se Segundo FREITAG 

r e s p a 1 dada p o r um a dou t r i n a p e da g õ g i c a , q u e p o r s u a vez e x-
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prime uma concepçao de sociedade (e do homem em sociedade). A 

prãtica da educação também se vincula a uma determinada reali 

dade social concreta com suas instituições especificas que po~ 

suem também sua visão pedagõgica e do tipo de homem e socieda 

de a ser formado. 

Destarte, a educação e considerada como fator de manu

tenção ou de mudança do status quo. Uma visão de carãter man-
39 

tenedor foi sistematizada por DURKHEIM (citado por FREITAG) 

Nela, a educação consiste na transmissão de valores, normas e 

experiências das geraçoes mais velhas para as geraçoes mais 

novas, através de instituições como a familia, escolas, etc .. 

As normas e valores passam a ser internalizados coercitivame~ 

te, isto é, fazem parte dos mecanismos de integração primãria 

dos individues no contexto da sociedade. Essa visão considera 

as coisas apreendidas como externas aos individues, e estes 

como elementos passivos aos quais se impõem os conteúdos ins-

tituidos como normais na sociedade. Na mesma linha PARSONS 
39 

(citado por FREITAG) vê a educação como mecanismo bãsico 

de integração dos sistemas sociais. 

Em oposição a essa visão mantenedora de valores colocou-
39 

se DEWEY (citado por FREITAG) , que concebe a Educação como 

um processo dinamizador das estruturas sociais; no qual os in 

dividuos revisam criticamente os valores das gerações anteri~ 

res e instituem novos, contribuindo para mudanças na socieda

de. A função da educação como prãtica escolar seria a de ofe

recer subsidies para que os individues sistematizem seus atos 
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e idéias novas. A escola corresponderia a um local de instau

ração e irradiação de prãticas inovadoras e democrãticas. 

39 

Como limitação ãs propostas de DEWEY, FREITAG coloca 

o problema da desigualdade social e da estrutura de classes 

da sociedade capitalista, tal como formulados por BOURDIEU e 
39 

PASSERON (citados por FREITAG) , que interpretam a prãtica de 

instituições sociais como a escola, de maneira a reproduzir 

as diferenças da sociedade. No sistema escolar caracterizam 

tipos de ensino e culturas diferentes com escolas voltadas p~ 

ra a classe dominante, e escolas dirigidas para a classe tra-

balhadora. ALTHUSSER, POULANTZAS e ESTABLET (citados por FREI-
39 - -TAG) , acrescentam a escola, os meios de comunicaçao de mas-

sa, a Igreja e a familia, considerados os Aparelhos Ideolõg~ 

cos do Estado {AlE) pelos quais se transmitem a ideologia do

minante da sociedade, ou seja, a ideologia da classe hegemôn~ 

ca econômica e politicamente, que se mantêm atravês da explo-

ração da força de trabalho da classe trabalhadora, como defi-
3 9 8 1 

nida por MARX ' 

A função da educação como reprodutora da ideologia da 

classe dominante, e portanto, dos valores dominantes na socie 

dade e discutida por FREITAG
39 

e MORAES
81 

atravês da teoria 
3 9 8 1 

de GRAMSCI ' , segundo a qual a dominação de classe se esta-

belece com a hegemonia de uma classe sobre outra. Para haver 

hegemonia ê necessãrio a existência de uma dominação ideolÕgl 

ca, empreendida pelas instituições da sociedade civil, ao la-. 
do de um poder repressivo, exercido pelos tribunais, policia 
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e exercito. Este ultimo, tendo uma função de coerçao, entrarã 

em ação toda vez que os mecanismos de persuasão da sociedade 

civil (escola, meios de comunicação de massa, igreja, sindic! 

tos, etc.) falharem no sentido de manter os interesses e pri

vilégios de classe dominante. Esta ultima instância, entreta~ 

to, e dinâmica e pode assim como manter valores, transformã-

los em função de uma mudança e da luta contra a dominação na 

sociedade capitalista. 

Nesta discussão ressaltamos a extensão da prãtica educ! 

tiva ãs vãrias instituições da sociedade e o papel da ideolo-

gia como conformadora de valores e comportamentos sociais. 

A relação entre doutrina pedagÕgica e sociedade, educa

çao como mudança e desigualdade social tem sido registrada no 

contexto brasileiro mais recente como refere GADOTTI 40
, que 

classifica as diferentes tendências e a histõria dessa discus 

são em nosso meio. 

Como proposta metodolõgica de uma prãtica educativa vol 

tada para a transformação citamos as desenvolvidas por PAULO 

FREIRE (citado por MIZUKAMI) 3
\ que se desenvolveu no momento 

posterior a II~ Guerra Mundial, preocupando-se com a questão 
39 

da democratização da cultura . Encontramos na proposta peda

gÕgica de PAULO FREIRE, tanto a influência de uma tendência 

existencial fenomenolõgica, como de uma visão transformadora 
39 40 

derivada da discussão marxista 
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Essa pedagogia destaca o homem com o potencial de criar 

cultura e conhecimento a partir de sua interação com o mundo 

e com os outros homens. 

Este processo é por sua vez histõrico, isto e, conheci

mento e cultura sõ se definem enquanto relacionados com um am 

biente e condição concreta dos indivíduos. A interação entre 

homens e sua condição concreta e condição para o estabeleci

mento de uma consciência crítica de sua realidade seguida por 

uma açao transformadora, que por sua vez levarã a nova refle

xao crítica, no sentido da praxis, e de um processo dialético. 

Essa visão da educação apresenta desta forma um concei

to de cultura como expressao de histõrias concretas, e busca 

de autonomia; entendida esta como um processo de humanização, 

ou seja, de extensão da açao humana 
39 

ao mundo Também daí 

depreende-se um conceito específico de conhecimento como em 

constante construção e campo de possibilidades. O processo de 

descoberta da possibilidade de conhecer e agir e denominada 
• • - 3 9 

de consc1ent1zaçao 

Derivado dessa proposta pedagógica encontramos a dis

cussão da educação e participação, que em nosso meio, vem se 

constituindo em prãticas educativas como as de Pesquisa Parti 

cipante, que passam a ser citadas como prãticas de educação 
- 1 em saude . 
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CONCLUSOES 

A nosso ver a versao humanista em educação apresenta 

contribuições ao campo de discussão da mudança ou organização 

de condutas em relação ao trânsito~ no sentido de reduzir sua 

violência. 

Especificamente situamos a contribuição de propostas fe 

nomenolõgicas~ cognitivistas e transformadoras em metodologias 

de Educação de Trânsito na Escola~ como verificamos em proje
gz 

tos desenvolvidos inclusive no Brasil 

Em termos mais gerais~ essas propostas embasam a discu~ 

sao a respeito da relação entre comportamento no trânsito e 

sociedade. Propostas, como a transformadora, que discutem a 

ideologia e o papel dos meios de comunicação de massa, forne

cem subsídios para a compreensao da reprodução de tipos de com 

portamentos~ ou da prõpria discussão da violência da socieda

de. 

Os construtivistas por sua vez situam a necessidade do 

desenvolvimento de operações lÕgicas e mentais como necessa

rias ao nível de abstração correspondente â capacidade de re

fletir e se responsabilizar por normas de interação coletiva, 

que se colocam como problema crítico nas características do 

trânsito no Brasil. 

A visão transformadora oferece também subsídios para 
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projetos de participação local na planificação do trânsito e 

da redução dos acidentes. 

A apreensao dessas propostas e sua contextualização nu

ma realidade como a brasileira, implicaria na adoção de uma 

pol1tica que aliasse meios coercitivos- apelos, mensagens, 

campanhas e mobilização de projetos participativos em relação 

ao comportamento e condições de funcionamento do trânsito. 

Esta seria uma forma de reforçar o espaço da dimensão intera

tiva, formuladora de normas, papeis e valores, e de sançoes 

que pudessem ser gradativamente assimiladas como mecanismos 

da reciprocidade social, desde que compreendida a peculiarid~ 

de da sociedade brasileira e das diferenças sociais nela exi~ 

tente que, não superada, responde pela manutenção de um n1vel 

considerãvel de violência na vida cotidiana, se comparada com 

as ocorrências em sociedades como a européia, a japonesa e a 

norte americana. 
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2.3. EDUCAÇAO E TR~NSITO 

A emergência dos problemas de acidentes de trânsito a 

nível de órgãos nacionais e internacionais em relação ao pro

blema de acidentes do trânsito, como geradores de mortes e 

ferimentos, e os trabalhos de pesquisa na ãrea acadêmica e 

técnica dos serviços públicos e privados, ganharam maior im
Go 

pulso e sistemática a partir da década de 60. A literatura 

existente sobre o problema aparece sob a denominação de 11 traf-
9 7 3 5 

fie safety 11 e 11 Safety sciences 11 
• Esta literatura abrange 

uma ampla gama de aspectos e temas. No Japão e na França, as 

linhas de publicações especializadas associam a questão dos 

transportes públicos ã segurança, com ênfase dada também ao 

espaço para o pedestre e o desenho urbano; nos Estados Unidos 

o destaque é dado aos problemas de segurança que envolvem o 

automóvel como transporte privado. 

Embora medidas na área publica, de caráter normativo ou 

educativo, sejam referidas desde o início deste século, estas 

nao estavam voltadas prioritariamente a prevençao do choque 

entre veículos, ou entre estes e um obstáculo em via publica

que pudessem causar danos materiais; e sõ aparecem na introdu 

çao e não especi fi camen te como medi das de redução ou con ten

çao das mortes e ferimentos resultantes desses acidentes: o 

que neste trabalho entendemos como violência do trânsito. 

Antecedem a preocupaçao com a violência do trânsito, 

medidas de controle da circulação de veículos e das vias de 

tráfego, tais como, licenciamento, sinalização das vias publj_ 

case leis de circulação. 
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Em termos de educação, as primeiras referências a este 

tema encontram-se relacionadas com a chamada "driver educat-

ion", que nos Estados Unidos, ji na dicada de 20 passam a ser 

integradas ao currículo de algumas "high schools" 
106

• O objetj_ 

vo desses programas era habilitar o individuo a dirigir veí

culos automotores e transmitir noções sobre a manutenção e fun 

cionamento, e conhecimento das leis de circulação viiria. A 

incorporação desses cursos em currículos escolares foi incen-

tivada nos anos 30, pelas companhias de seguro e pela "Ameri

can Automobile Association", pois a presença do ensino de di

reção de veículos nas escolas levava ao aumento do consumo de 

veículos, e promovia a preocupação com sua manutenção. 

Como registro de preocupaçao com as conseqüências dos 
106 

acidentes do trânsito, encontramos a referência de SfALS ,que 

relata ter o "National Conservation Bureau", na cidade de No-

va York, iniciado campanhas de educação publica durante a di

cada de 30, com o objetivo de diminuir a freqüência e a seve

ridade dos acidentes provocados pelos veículos automotores na 
1 o 6 

quela cidade 

Alim dos Estados Unidos, a Inglaterra foi o pais que 

desde antes da II~ Guerra Mundial preocupou-se com a normati

zaçao e estudos das vias de trifego voltados para a redução 

de acidentes. Esse pais foi um dos primeiros a levantar a dis 

cussão sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, 

apresentada como projeto ao parlamento britânico 
66 

em 1959 

Nesse pais tambim sao originados estudos que passaram a 
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i n c o r p o r a r- s e a 1 i te r a tu r a de segurança do t rã f ego , c o mo o 

conceito de 11 acci dent·proneness 11
, proposto durante o período 

da 1? Guerra Mundial 5
5

• Países europeus, como a Suécia, fo 

ram os primeiros a desenvolver uma legislação rigorosa em re

lação a fatores como a embriaguês no volante. 

Entretanto a discussão técnica e política com relação 

aos acidentes provocados por veículos automotores ocorrera 

mais especificamente a partir de 1956, nos Estados Unidos, o~ 

de o automõvel jã havia se tornado um bem de consumo de mas

sa. A discussão sobre a segurança do tráfego vai demorar cer

ca de 10 anos, quando enfim se consubstanci a o 11 motor vehi ele 
1 o 7 

safety act 11 em 1966 Esta demora para se concluir a legis-

lação exprime o seu caráter político: o automõvel estava for-

temente associado com a imagem de autonomia e liberdade indi

vidual, baluarte da ideologia da sociedade americana e da ex

pansao econômica põs 11? Guerra Mundial, que garantiu a expa~ 

são do consumo. O estabelecimento de determinações teve o efei 

to de gerar conflitos entre o Estado e a autonomia individual. 

Por outro lado, as medidas a serem tomadas envolviam interes

ses das grandes montadoras de veículos, então localizadas en-

tre os grupos de maior poder econômico daquele país. Por es-

sas razoes o 11 motor vehicle act 11 acaba sendo instituído numa 

conjuntura particular de crise política, quando a guerra do 

Vietnã traz ã tona a questão da violência, e do numero de mo~ 

tos e feridos dela decorrente que passa a chocar a "opinião 
51 

publica americana.. Era, nes~e momento, politicamente im-

portante para o governo controlar a violência interna, con-
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cretizada então em medidas para reduzir os acidentes do trân

sito. Através desse ato, a questão da segurança viãria e as

sumida a âmbito do governo federal, através do 11 Department of 

Transportation 11 que passa a estabelecer normas rigidas para a 

incorporação de fatores e dispositivos de segurança de vei

cules. Apõs isso o 11 highway safety act 11 estimulou o desenvol

vimento de programas especifi cos como: inspeção periõdica de 

veicules, segurança para o uso de motocicletas, educação de 

motoristas, habilitação de motociclistas, tribunais de trânsl 

to, combate ao ãlcool no trânsito, registro de acidentes e 1~ 

cais perigosos, segurança para o pedestre, serviços policiais 

relacionados ao trânsito, etc .. 

Na década de 1970, outros paises tomaram a questão da 

Segurança Viãria como prioridade nacional, 

França, o Japão e a Austrãlia 5 ~ 

destacando-se a 

Na França, a criação do Conselho Interministerial para 

a Segurança Viãria em 1972, subordinado diretamente ao Pri

meiro Ministro desencadeia como medidas principais: a utiliza 

ção do cinto de segurança, o controle, fiscalização e punição 

da ingestão de ãlcool por parte dos motoristas e do excesso 

de velocidade. A estratégia utilizada além de incluir métodos 

coercitivos utilizou-se de pesquisas de opinião publica e cam 

panhas promocionais e educativas. 

No Japão, a instituição da Lei Fundamental relacionada 

com as Medidas de Segurança no Trãfego- 11 The Fundamental Law 
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1 o 7 
Related to Traffic Safety" - deu bases para que agincias do 

serviço publico, a nível federal e local -municípios- esta

belecessem projetos bãsicos de segurança viãria, com elabora-

ção de planos anuais. As principais medidas foram: educação 

da população sobre segurança de trafego, aperfeiçoamento do 

sistema de concessão de licença para conduzir veículos, refo~ 

ço do controle de motoristas profissionais empregados no se

tor publico e privado, reforço de regulamentação e legislação 

do trãfego. A essas medidas acrescentaram-se a melhoria do sis 

tema viãrio, o controle da velocidade, o controle da ingestão 

de ãlcool no volante, o rigoroso exame para obter carteira de 

habilitação, o cadastro com sistema de pontos por infração, o 

controle da velocidade, a aplicação de multas, o aperfeiçoa

mento de instrumentos legais para julgar crimes de trânsito, 

a identificação e eliminação de pontos perigosos ( 11 pontos ne-
85 

gros 11
), o uso compulsõrio do cinto de segurança 

As medidas tomadas a efeito em cada um desses países re 

fletem momentos distintos de apreensão por parte do Estado, e 

obviamente da sociedade em relação ao enquadramento do trânsi 

to como produtor de violincia. Verificamos que sao açoes que 

se deram a partir do momento em que se considerou tal proble

ma como prioridade política, no âmbito de países desenvolvi-

dos. 

A histõria das medidas de prevençao nesses países, bem 

como a histõria da saude publica envolve a discussão da pro

pria sociedade, e cada uma delas expressa um momento histõrico 
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particular e um modo prõprio de relacionar medidas legais, p~ 

nições, desenvolvimento da infra-estrutura viãria e as açoes 

consideradas, de maneira ampla, como educativas e promocio

nais. 

As teorias de explicação da sociedade que apresentamos 

podem sugerir pistas de interpretação para a relação entre e~ 

sas medidas e a sociedade. A concepção de sociedade como cam

po de contradição e conflito onde a ideologia possue papel i~ 

portante na hegemonia econômica e politica pode dar base in

terpretativa para a histõria dessas medidas nos Estados Uni-

dos da América, por exemplo, em função da ideologia liberal 

versus interesses econõmicos da indústria automobilistica ver 

sus Estado e conjuntura da guerra do Vietnã. 

A anãlise que privilegia a cultura, como descrição dos 

aspectos est~uturais da sociedade possibilita relacionar que~ 

tões como a noção de disciplina e hierarquia, e as açoes pro

mocionais e punitivas instauradas no Japão. 

Para comparar politicas e experiências desses paises e 

de outros, como as do Bras i 1, temos que levar em conta o fato 

de diferentes abordagens da relação entre o individuo e o trân 

sito, e a sociedade. Nos Estados Unidos, a preocupaçao com a 

segurança estã voltada para o uso do automõvel e a pericia de 

seus condutores. Essa tendência então se generaliza em outros 

paises juntamente com os hãbitos do uso individual do automõ

vel e com a idéia de autonomia dele resultante. 
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Ou seja, o uso do automõvel como tecnologia leva consi

go um comportamento que encontrarã modos distintos de se rela 

cionar com a estrutura da sociedade, como no caso do Japão. 

Esse modo leva em consideração o tipo de experiência que aque 

la sociedade tem com o trânsito e o automõvel. 

Com relação ã segurança, nos Estados Unidos da América 

a generalização do padrão hegemônico nas propostas, e uma ver 

dade. Devemos destacar no entanto que, como no caso do Japão, 

e da Europa, a preocupação se faz com o uso de equipamentos 

coletivos e alternativas de transportes de massa. 

Verificamos também que a partir da década de 70, orga

nismos internacionais vinculados ã ãrea de saude publica como 

a Organização Mundial da Saude vão incorporar o problema dos 
8 9 

acidentes de trânsito as suas preocupaçoes 

A Organização Mundial da Saude realizou encontros que 

tiveram como resultado um conjunto de recomendações interna

cionais dirigidas a dois objetivos: a chamada de atenção para 

o problema dos acidentes de trânsito em "paises em desenvolv.:!_ 

mento" e o envolvimento de crianças em idade escolar e pre

escolar em acidentes de trânsito. No caso dos paises em desen 

volvimento as recomendações principais dizem respeito ã neces 

sidade de melhoria do sistema viãrio, e a separação do trãfe

go de pedestres e outros veiculos auto-propulsionados dos de

mais veiculos automotores. Com respeito ã criança, a organi

zação de sistemas de informação a nivel nacional e medidas 



103. 

locais, com a participação de pais, professores, pessoal me

dico e de enfermagem e policiamento sao recomendadas como ne

cessárias a redução dos Õbitos infantis no trânsito, princi-
3 4 8 9 

palmente os causados por atropelamentos , . 

A Educação aparece referida nas propostas nacionais e 

internacionais, necessário porém se torna, identificar de que 

maneira esta ação é proposta e compreendida. 

- O campo da educação na area de trânsito 

O campo e significado da 11 educação 11 aplicada ao trânsi-

to e tradicionalmente definida como a atividade de ensino de 
9'+ 

medidas de segurança realizada na escola . Esta atividade 

denominada 11 traffic education 11 é considerada parte de um cam-

po que vem sendo definido como uma disciplina denominada de 

11 safety education 11
, que seria responsável pelo ensino e pes-

quisa de medidas ou comportamentos condizentes com a seguran

ça frente a uma realidade onde a tecnologia cria situações c~ 

da vez mais complexas. Como tal, tanto na Europa como no Ja

pao e Estados Unidos, vem havendo consenso seja na introdução 

dessa disciplina no curriculo escolar- tendência mais eviden 

te nos Estados Unidos -seja na implementação de programas e 

incentivo â criação de associações de escolares com o objeti

vo de divulgar e promover a assimilação de comportamentos e 

atitudes de atenção no trânsito e reflexão 

que representem perigo potencial. 

sobre situações 
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Nessa linha, a disciplina 11 Educação em Saúde na Escola 11
, 

tal como formulada nos Estados Unidos, nas ultimas décadas, 

vem buscando integrar os acidentes e as mortes violentas, em 

particular dos acidentes de trânsito a seu currículo, por en-

tendimento de uma nova realidade epidemiolõgica45
• No Brasil, 

em termos de educação em saúde na escola, a referência ao as

sunto é pequena aparecendo em manuais mais modernos junto a 

prevenção de acidentes na infância. Programas desenvolvidos 

junto a escolas serão descritos e analisados em capítulo es

pecífico. 

As atividades que se relacionam com as campanhas de pr~ 

vençao, que envolvem mobilização da população, adesão a medi

das, ou publicidade, são mencionadas na literatura mais tradi 

cional como ações de propaganda. 

Essas ações recentemente vêm sendo reconhecidas nos Es

tados Unidos como atividades de Educação em Saúde, sendo in-

corporadas a modelos de planejamento educativo como o 11 Pre-
45 

c e de 11 
, jã mencionado no capítulo anterior. O programa 11 A 

Su Salud 11 dirigido â população de origem latino americana re

sidente nos Estados Unidos e ã liderança atando através de re 

de direta de relações promove a veiculação de informações atr2_ 

vés de modelos sociais veiculados pelos meios de comunicação 

de massa. Como esse, outros programas vêm utilizando os meios 

de comunicação de massa e trabalhos com a comunidade para ad~ 

çao desses hãbitos. As ações educativas vêm sendo incorpora

das entre atividades conhecidas como de ''promoção em saúde ... 
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Dessa forma, a "Educação de Trânsito" assim como a "Pro 

moçao de Saude" estruturam ações consideradas como educativas, 

que têm se institucionalizado como prãticas através da escola 

e serviços de saude, ou de associações civis, dirigidas prin

cipalmente ao escolar, e recentemente ao pré-escolar e mais 

amplamente aos condutores de veiculos, visando a prevenção de 

acidentes na ãrea do trânsito de pedestres e de veiculos auto 

motores. 

Essas açoes partem do pressuposto de que instituições 

como a escola, os serviços de saude, outros serviços públicos 

e privados, a organização de associações, são capazes de pro

duzir um efeito social na conformação de atitudes e comporta

mentos para que estes se adaptem ãs condições do trânsito e 

de seu ritmo de desenvolvimento tecnolÕgico, diminuindo seu 

impacto sobre o ser humano. Pressupõe ainda que estes apren

dam a viver e se relacionar de maneira segura com o veiculo 

automotor. 

Destacamos duas tendências, a de adaptar comportamentos 

ao efeito de uso de uma tecnologia e a de implementar tecnol~ 

gias que estimulem determinado comportamento. No primeiro ca-
7 o 

so, o ensino de "direção defensiva" objetiva um maior con-

trole do automõvel pelo homem. No segundo caso, a existência 

de dispositivos ruidosos em veiculos que se acionam chamando 

atenção para o uso do cinto de segurança, e exemplo de uma 

tecnologia que espera determinado comportamento adaptativo. A 

criança tem sido o principal alvo dessas ações, fato que evi-



dencia de maneira mais imediata, o reflexo da 

das informações epidemiol6gicas ao planejamento 

106. 

incorporação 

de i nterven-

çoes, ou melhor, a adoção de uma base racional para as açoes 

nesse campo; mas ainda alem desse limite, consideramos que 

trata-se também da implementação de uma certa racionalidade e 

direção ãs gerações futuras, na medida em que sua 11 Socializa

ção11 se faça na linha de uma convivência que exige um 11 Saber 

fazer 11 , 11 Saber agir .. quer seja em relação ao autom6vel, quer 

seja na simples açao de atravessar a rua, ou caminhar pelo es 

paço desejado. 

A educação assim concebida como a adoção de comportame~ 

tos adequados, ou o uso da reflexão para exercício das ativi

dades cotidianas, assimilada ou por treinamento ou pela for

maçao de uma 11 atitude critica .. e colocada como meio de prese_!: 

vaçao da saude, ou da preservação biol6gica dos indivíduos. 

Este aspecto da educação deve se juntar a outros, aos que têm 

como foco a prevenção das doenças, a preservação do meio am

biente, etc .. 

A anãlise dos programas americanos revistos nao nos pe_!: 

mitiu identificar nenhum cujo objetivo fosse postular a cri

tica da forma predominante de circulação de ve1culos, de uso 

de carros particulares em relação aos coletivos, a poluição 

sonora e atmosférica decorrente dessas condições. O controle 

dessas condições deve ser resolvido em outros setores, desli

gados da relação imediata com as condições de trânsito. Pro

postas de critica ao pr6prio ritmo de desenvolvimento e opçao 
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da sociedade vêm sendo colocadas por movimentos da sociedade 

civil, como os de ecologia. 

A histõria da educação na area do trânsito é anterior ã 

idéia do carro como instrumento inseguro, ou dos efeitos dano 

sos que um tipo determinado de tecnologia vem causando social 

mente. Embora muito cedo, a sociedade tenha sido despertada 

para as conseqüências deletérias do desenvolvimento automoti

vo, a educação tem estado voltada principalmente para a gene

ralização e adaptação ao uso do automõvel, atividade positiva 

de integração com o desenvolvimento tecnolÕgico, isto é, ma

nutenção das mãquinas automotoras. 

Destarte, a educação tenha sido atividade "funcional" 

para a generalização da prãtica de condução de veículos, como 

jã citamos, com o tempo passou a ser criticada como tal, ten

do em certos' locais se transformado em prãticas que se compro 

metidas com a formação de uma consciência, quer de atitudes, 

comportamentos identificados com a segurança (safety), e esta 

como parte constituinte do cotidiano dos indivíduos, na pre

servação da sua integridade física e do produto da tecnologia. 

Este papel da educação aparece marcadamente de três ma

neiras nas abordagens pedagÕgicas subjacentes âs propostas edu 

cativas no campo do trânsito: 

1 -O individuo é treinado no sentido da aquisição de 

conhecimentos, comportamentos e habilidades, previamente pla-
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nejados e definidos conforme diagnóstico e lÕgica de ensino 

realizado externamente e de maneira padronizada para todos in 

dividuos. O treinamento é apresentado como uma listagem de si 

tuações~ relacionadas com fatos observados e para os quais se 

programou determinados niveis e movimentos de resposta. Estas 

respostas devem ser registradas~ desenvolvidas e automatiza

das nos movimentos e ações dos individues. 

Nessa concepçao estã ausente a idéia de homem como 

ser contraditório~ processual~ portador de um nivel inconsci

ente, ou seja~ a idéia de homem como sujeito. 

Esse tipo de atividade educativa estã presente em 

todos os niveis do aprendizado relacionado com a operaçao de 

mãquinas. r suposto que para operar não seja preciso conhecer 

todo o objeto~ mas dominar suas reações externas e algumas de 

suas funções·. Inexiste a idéia de processo~ ou do objeto e a 

tecnologia e suas relações como históricas e faliveis. O trei 

namento é uma medida de corrigir falhas e seu sucesso é tanto 

melhor quanto mais prõximo da ausência completa dessas na op~ 

ração e nos movimentos. Hã uma integração entre o homem e o 

objeto a ser operado, esperando que o homem assim preparado 

não tenha falhas. 

Da mesma maneira que as teorias de base biológica 

que envolvem as explicações das questões na ãrea da saude ~ de~ 

figuram as relações sociais~ tratando-as como relações bioló

gicas~ ou inteiramente subordinadas a elas~ como variãvel (o 
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social, a renda, a ocupação) o treinamento desfigure a rela

ção homem-mãquina e da expressão concreta e histórica da sua 

vida. No treinamento para a segurança ou para a operação téc

nica hã uma .. engenharia .. das ações e movimentos humanos, e uma 

.. engenharia .. pedagógica, uma instrumentação programada das ca 

pacidades e movimentos. 

2 Em outra linha estão as propostas pedagógicas que 

propoem a formação de individuas, seres criticos e racionais, 

como capazes de pensar e portanto de optar. Esta opção incor

pora o pensamento racional ao aprendizado e diferentemente do 

treinamento, propõe a resolução de situações e problemas. Na 

solução reside o aprendizado critico. 

Não se trata de treinar habilidades, mas fornecer 

os objetos para o individuo desenvolver a sua forma de habili 

dade. A idéià de um homem racional, que opte, pense, disponha 

através da reflexão de suas próprias noções de espaço, tempo 

e segurança, estã subjacente a esta abordagem, que supoe a 

adaptação nao como um processo externo, mas como o externo 

aprendido por uma capacidade critica do homem, ou da necessi

dade de diagnosticar e perceber situações de risco e se preve 

nir diante delas. Essa versão aparece em alguns programas de 

educação em saude na escola, e de aprendizado da travessia de 

ruas feita por crianças. 

3- A visão da educação como persuasao e propaganda, 

através da difusão de hãbitos, comportamentos, com a utiliza-
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çao de meios de comunicação de massa ou outras técnicas de in 

teração. Essa abordagem relaciona o homem com a cultura, cul

tura entendida como lÕgica de comportamento que se desenvolve 

através de relações de sociabilidade e interação, baseada na 

suposição de que um determinado comportamento ao ser introdu

zido provoca reações de adesão ou de oposição. Assim trata-se 

de utilizar a persuasao, procurando argumentos, fatos, etc., 

no sentido de aumentar o nível de adesão e diminuir a oposi

çao. Essa abordagem e uma combinação entre a idéia de estimu

lo e reforço e a de difusão cultural. Esse tipo de abordagem 

estã presente nas campanhas e ações de promoção de segurança 

e saude. 

Localizamos como ãreas de intervenção de prãticas rela

cionadas com a educação na area do trânsito, e que passaram a 

se institucionalizar em espaços definidos, as seguintes: 

1 - uma area de treinamento ligado ã escola e ã manuten 

çao dos cursos para habilitação em conduzir veículos, cursos 

de aperfeiçoamento (direção defensiva) e reabilitação.; 

2- uma ãrea de programas nas escolas com a criança, 

Educação de Trânsito na Escola; 

3 - uma ãrea de saude baseada em campanhas e programas 

de comunidade. 
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2.3.1. ESTADOS UNIDOS: A AREA DE TREINAMENTO E CUR
SOS DE DIREÇ7\C' 

Estamos aqui falando da ãrea mais tradicional entre as 

prãticas educativas relacionadas com o trãnsito de veicules 

automotores. Trata-se da 11 driver education 11106 ou da habilita 

ção para conduzir veicules; e da penetração do discurso da se 

gurança (safety) nesta prãtica, tal como se desenvolveu nos 

Estados Unidos. Foi introduzida nos curriculos escolares des-

se país, incluindo uma gama de atividades educativas, que co~ 

preendem alem dos cursos de habilitação, cursos de aperfeiço~ 

mente conhecido como 11 direção defensiva 1170
• 

Como citamos inicialmente, a 11 driver education 11 se ins-

tituiu nos primõrdios do uso do automõvel e, nos Estados Uni

dos, na década de 20 começou a ser assimilada pela Escola Se

cundãria. Com ela se inicia também o reconhecimento do ato de 

dirigir veicules automotores incorporado ã formação do indivi 

duo, como parte da educação do cidadão americano realizada p~ 

la escola publica ou privada, assim como ã habilidade de ler 

e escrever. 

- 106,107 
Essa incorporação e considerada entao como a possibl 

lidade de abrir aos estudantes uma larga margem de opções, c~ 

mo cidadão que deve ser encorajado a aventurar-se para progr~ 

dir. Na outra face da moeda estã a idéia de que aventurar-se, 

progredir envolve riscos. O risco passa então a ser um dado 

da conduta da vida cabendo ao individuo formar-se para garan-
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tir seu êxito e evitar, ou melhor controlar o risco. O obje

tivo tal como explicitado na epoca era o de que o treinamento 

educativo do indivíduo em atividades que envolvessem o uso de 

um ve1culo, ou de uma mãquina, era o de fazer da melhor manei 

ra possível a sua operação 11 preservando recursos humanos e ma 

teriais de acidentes que envolvam risco para 
1 o 6 

sos 11 

esses recu r-

O risco portanto nao e apenas o risco pessoal, mas o 

risco de perda de recursos: homem e veiculo. Analisando a com 
1 o 6 

posição da concepção original da 11 driver education ... verifica 

mos que inclui fundamentos bastante representativos da ideol~ 

gia da classe dominante americana: iniciativa individual, ave.!]_ 

tura, convivência com o risco e preservação dos recursos, ou 

seja, da propriedade. A idéia de segurança estã então rela-

cionada em sua emergência com a idéia de preservação dos bens 

materiais. Não seria portanto mera coincidência o fato das em 

presas seguradoras e da Associação Americana do Automóvel pa-

trocinarem a expansão dos cursos de 11 driver education 11
• Dessa 

maneira se generalizou a prãtica de conduzir veículos, ampli

ando a demanda para sua compra. Eram transmitidas noçoes de 

preservação da mãquina, ao lado de um conteudo ideológico da 

iniciativa individual, que se viabilizava de maneira concreta 

na disponibilidade de uso de um veiculo automotor. 

Essa fase de constituição dos cursos de condução de vei 

culos estã relacionada com a introdução da Educação em Saude 

nas Escolas, que havia se generalizado na década anterior, 
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tendo como concepçao predominante como jã dissemos, junto aos 

hãbitos de higiene, a transmissão de valores morais e de res-
• .. 5 

pe1to ao bem comum , de veiculação de uma moral dominante ãs 
:l6 71 

classes subalternas ' . 

A "driver education 11 era considerada como um fator de 

desenvolvimento da sociedade e de progresso: 11 driver education 

could become a movement which would sweep the nation and con-
1 o b 

tribute to a changing society" 

O desenvolvimento da "driver education" e a incorpora-

çao de conceitos de segurança definiram a existência de um cam 

po e juntamente com ele de um quadro de especialistas e de re 

cursos para a area: material especializado, professores espe

cialistas, supervisores e administradores jã são propostos c~ 

mo estrutura necessãria na dêcada de 20. Essa preocupação ch~ 

ga ã univers1dade americana em 1928, quando uma dissertação 

defende a tese da incorporação dos cursos de habilitação para 

conduzir veicules ã escola secundãria (high school) para to

dos estudantes, em todo o pais. No inicio dos anos 30 ê funda 

do o 11 S a f e t y C e n te r 11 n o C a m p u s d a U n i v e r s i d a de de N o v a Y o r k 
1 0 6

• 

Os profissionais envolvidos nesses cursos constituíram 

uma associação, a dos "driver educators" e "safety educators ... 

Em 1949 jã realizavam um seminãrio nacional para o estabeleci 

mento de padrões minimos para a 11 High School Driver Education ... 

A ãrea se desenvolveu atraindo recursos financeiros e investiu 

em tecnologia de treinamento, como o uso de simuladores de di 

reçao. 
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Junto ã te rm i no 1 o g i a i n i c i a 1 de 11 d r i v e r educa ti o n 11 f o i 

criada a de 11 Safety education 11
, explicitando a noção de ensi

no de técnicas para maior segurança na condução de veículos. 

Dentro dessa denominação encontram-se tanto os cursos de ha

bilitação como de aperfeiçoamento. Entre os cursos de aperfei 

çoamento ganha relevância o 11 Drive Defense Course 11
, inicial

mente criado para pilotos profissionais, e difundido para mo

toristas amadores. Esses cursos compreendem um conjunto de n~ 

ções e técnicas que aumentam a habilidade de evitar riscos 

com o veiculo em movimento, técnicas de maior controle do veí 

culo e de maior atenção âs normas e condições da via. 

A premissa bãsica era de que um treinamento seria mais 

eficaz quando inserido no currículo da escola publica, possi-

bilitando nao sõ a assimilação de técnicas defensivas, como 

também um maior controle sobre o aprendizado dos adolescentes 

para condução de veículos. Esperava-se que favorecesse a for

mação de motoristas mais cuidadosos e portanto menos suscetí

veis aos riscos de envolvimento com acidentes. Essa abordagem 

do problema educativo sobre o trânsito ganhou destaque nas ul 

timas décadas nos Estados Unidos e formou uma corrente de opi 

nião que defende sua expansão. Dessa maneira, estados america 

nos continuam investindo mais verbas nessas atividades, prin

cipalmente no que diz respeito â questão dos adolescentes e 

acidentes de trânsito, e a manutenção dos cursos na 11 high 

school 11
• Os educadores envolvidos nesses cursos através de 

sua associação, empresas de seguro, os fabricantes de equipa

mentos de treinamento e indústria automobilística, têm defen-
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dido a manutenção dessas atividades e constituindo uma força 

de pressão em termos da sociedade civil para aumento de recur 

sos do Estado para esse tipo de curso, como sendo o meio mais 

eficaz de prevenção para as mortes no trânsito. 

-A metodologia da "driver education" 

Em termos metodolõgicos, "safety educators" consideram 

a possibilidade de duas abordagens para organização do cur-

r1culo dos cursos: "accident causation 11 e 11 task analysis 
94 

approaches 11 

O 11 accident causation 11
, considerado um método mais tra-

dicional parte da anãlise dos dados estat1sticos sobre aciden 

tes de trânsito e de causas a eles associadas para organizar 

os tõpicos do curr1culo, através de contramedidas que se jul

gam eficazes em relação âs maiores possibilidades de risco. 

São apresentadas as situações mais comuns e as indicações de 

segurança são transmitidas, memorizadas e avaliadas. O método 

e de transmissão de conteúdos, auxiliado por uma tecnologia 

de ensino: recursos audiovisuais, simuladores, etc .. 

O 11 task analysis approach 11 procura centrar seus objeti

vos nas tarefas do treinando. São definidas competências de 

acordo com o que se defina seja um motorista seguro. Essas 

competências sao divididas em mõdulos que desenvolvem aspec

tos cognitivos e treinamento de habilidades. A vantagem des~a 
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metodologia sobre a tradicional e defendida em termos de pos

sibilitar uma forma mais objetiva de avaliação: trata-se de 

avaliar se o treinando desenvolveu todas as competências defi 

nidas, através da assimilação de tarefas ("tasks") e habilida 

des necessãrias ao maior controle do veículo 94 

Este ultimo modelo, que estabelece padrões e competên

cias tem sido utilizado em demais ãreas nos Estados Unidos, 

tendo sido recentemente aplicado para definição de "Padrões 

M1nimos de Educação em Saude". 

Expressa uma visão de padronização da educação, e da 

educação como transmissora de conteúdos e comportamentos pre

viamente estabelecidos, no sentido de obter um maior controle 

técnico das funções estabelecidas. Corresponde a um modelo 

que pretende estabelecer normas e critérios padronizados coe

rentes com a· definição institucional da educação na sociedade 

americana, como atividade, prãtica, ãrea de divisão técnica 

do trabalho, transmissora de noções e comportamentos necessa

rios para a restauração ou funcionalidade de um determinado 

sistema. ~ expressão do que chamar1amos de uma "engenharia da 

educação" como técnica de racionalidade e ajustes de papeis, 

baseada em critérios tayloristas de anãlise da realidade. 

Justifica-se por padrões de eficiência, visando obter uma me

lhor relação custo-benef1cio, treinar para uma intervenção 

pontual, onde a realidade e previamente fragmentada e parcia

lizada e o indivíduo treinado para cada atividade e comporta

mento cotidiano, com o objetivo de alcançar maior eficiência 
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no desempenho das suas funções. 

Como ate em relação a sua prõpria preservaçao biológi

ca, através do controle de comportamentos, tempos, habilida

des, funções. 

Se encontramos por um lado uma tendência da educação se 

autonomizar em relação a sua area de aplicação e buscar tecni 

cas mais eficazes de planejamento e implementação de ativida

des com os objetivos próprios preparadas para atingir todos 

os indivíduos da Escola Secundãria, as pesquisas que encontr~ 

mos na literatura do campo da 11 driver safety 11 questionam a 

efetividade dos cursos enquanto instrumentos para redução dos 

acidentes de trânsito. 

6 9 
LUND et al desenvolveram um estudo prospectivo e co~ 

trolado em Dekalb County, que vem sendo considerado a mais ri 

gorosa investigação sobre a eficiência e efetividade de cur

sos dirigidos a adolescentes, que têm sido largamente finan

ciados por governos estaduais na perspectiva da diminuição dos 

acidentes. O estudo observou durante quatro anos o seguimento 

de jovens que passaram pelo curso na Escola Secundãria, utill 

zando grupo controle, concluindo não haver redução no numero 

de acidentes e violações no grupo experimental. Ao contrãrio, 

afirmam que a existência de um curso regular na escola tem in 

fluência sobre o aumento no numero de acidentes, pois adoles-

centes que iriam conduzir carros mais tarde ou que nao pos-

suiam esse interesse, acabam por ser estimulados a fazê-lo, e 
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como conseqüência aumentam o numero de acidentes. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos 

anteriores. 
8::! 

NADEAU et al , no Canadã, através de métodos 

indiretos, utilizando dados de acidentes de trânsito e as ta-

xas de morbidade e mortalidade por esta causa e por faixa 

etãria, em provfncia onde os cursos de habilitação foram ins

tituídos pela escola publica, não encontraram redução nesses 

1ndices. 

Em relação ã direção defensiva, treinamento que origi

nalmente era especffi co para pilotos de carros de corri da e 

motoristas profissionais e que foi introduzida para motoris

tas amadores e se tornou o programa de treinamento põs-habill 
7 o 

tação mais conhecido nos Estados Unidos; LUND revisou qua-

torze estudos de avaliação e chegou ã conclusão de que esse 

curso não tinha o efeito de diminuir acidentes graves, mas 

possuia relativa eficãcia para diminuir o nfvel de transgres

sao as normas do trânsito. O curso de direção defensiva par

tia da suposição de que os acidentes podiam ser evitados a pa~ 

tir do aumento da perfcia do motorista. 

2.3.2. A EDUCAÇAO DE TRANSITO NA SUA VERSAO EUROPriA 

O desenvolvimento de programas e rotinas de educação de 

trânsito entendi da como a ti vi dade voltada ãs crianças em idade 
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pré-escolar (3 a 6 anos) e escolar (7 a 10 anos) foi apresen

tado em trabalhos com discussão teõrica e planejamento de ati 

vidades em países como Holanda, Suecia, Inglaterra e Alemanha 
4 .. '7 y 

Federal . 

A preocupaçao da criança como pedestre reflete uma ten

dência européia de valorização do espaço da cidade para cir

culação de pessoas. Foi nesses países europeus que a recuper~ 

ção das cidades com ãreas específicas para pedestres juntame~ 

te com a implantação de ciclovias isolaram o trãfego do auto

móvel. Essa preocupação foi reiterada pela Conferência Euro-

pêia dos Ministros de Transportes como prioridade de ação pa-
34 

ra circulação de pedestres 

Em relação aos programas de educação para crianças como 

pede s t r e s • p 'u demos i de n ti f i c a r um a meto do 1 o g i a de i n v e s ti g a -

çao e discussão teõrica nesses países, com especial destaque 

ã presença de dois centros de pesquisa em segurança de trânsi 

to: na Universidade de Groningen
80

'
102

, Holanda, e no Transport-
.. 4 7 9 

ation and Road Research Laboratory, na Inglaterra ' . 

Esses programas sao considerados com a denominação de 

11 traffic education 11
, essa ãrea tem sido contraposta ã 11 driver 

education 11
, por autores norte americanos que a consideram me-

nos eficiente. 

O objetivo dos pesquisadores europeus vem sendo o de 
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encontrar maior destaque para esses programas na busca de de-

finição de objetivos essencialmente educativos em relação ao 

trânsito, e nao como medida pontual, ou de ajuste a uma rea-

lidade. 

"" GRAYSON situou que os programas, em sua ma i o r parte 

correspondem a atos de fé ou intenções não baseados em fatos 

reais, onde os objetivos são identificados e nao definidos. 

Com base nessa constatação e preocupado com uma melhor lo-

calização dos objetivos da educação na area do trânsito ci 

ta experiências européias desenvolvidas na Inglaterra e No-

ruega. 

Nesses paises estimulou-se a criação de "clubes", "as

sociações" de escolares para reforçarem o aprendizado de de

terminados cõdigos de segurança. Na Inglaterra, o GCC (Green 

Cross Code) e os "Traffics Clubs" na Noruega lograram redução 

dos acidentes nessa faixa etãria. O estimulo ao desenvolvi

mento dessas associações foi acompanhado por campanhas nos 

meios de comunicação de massa e cartazes publicitãrios duran

te a década de 70. Na Noruega, onde procedeu-se a uma avalia-

ção mais rigorosa, identificou-se que o envolvimento em aci

dentes diminuiu sensivelmente entre os associados dos "Traffics 

Clubs", resultando na colocação de novo problema de ordem me

todolÕgica: a diminuição foi devida ã participação comunitãria 
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e ã campanha, ou os que se filiaram aos clubes e foram sensí

veis aos apelos publicitãrios eram crianças pertencentes as 

famílias que jã mantinham anteriormente maior nível de preo-
4'1 

cupaçao com a segurança 

C bl GRAYSON 44, om esses e outros pro emas, MICHON 79 e ou 

tros pesquisadores europeus afirmam a dificuldade de estabe

lecer relações diretas e imediatas entre educação de trânsito 

para crianças e redução no nível de acidentes. Outros efeitos 

concorrem paralelamente a educação, e os objetivos dessa ati

vidade devem ser vistos a longo prazo. No lugar dessa relação 

imediata outros objetivos deveriam ser estabelecidos de manei 

r a c o n c o r r e n te e a s s i m a v a 1 i a d os : o de s e n v o 1 v i me n t o de um mai o r 

nível de confiança e respeito ãs regras por parte da criança 

quando participante do trãfego, uma maior consciência da ne

cessidade de segurança, o desenvolvimento da noção de cidada

nia como base de ações para convivência no trânsito e em so-

ciedade. 

Apresentando como justificativa o fato de que as crian-

ças se veem obrigadas a viver num mundo que nao criaram, mas 

que para elas foi imposto, onde são forçadas a negociar o es

paço na circulação urbana com os automõveis e o risco de atro 

pelamento; a educação e situada como tarefa primordial no sen 

tido de alertã-las para esse fato. 

A educação de trânsito nao e colocada como transmissão 

de conteúdos, mas como programa que desenvolve habi 1 idades e 
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raciocinio para reconhecer e selecionar situações seguras, e 

a se comportar o mais adequadamente possivel nessas situações. 

Como recomendações gerais desses programas estão: a de nao 

transmissão de conteúdos (exceto para crianças acima de 9 anos 

jã participantes dos programas anteriores); o uso de situa

çoes reais de trãfego e nao de simuladores, uso do reforço p~ 

ra aquilo que as crianças (menores de 6 anos) fazem correta

mente e nao o da punição; exercitar a atenção nas situações 

de trãfego mesmo em presença de elementos que levem a distra

ção, e o envolvimento dos pais nos programas desenvolvidos p~ 

1 a escol a. 

Uma revisão critica dos programas e dos mitodos uti1iz~ 

dos para identificação de objetivos educativos e realizada 

por GRAYSON que aponta quatro procedimentos usuais tradicio

nalmente utilizados para diagnosticar situações a serem leva-

das em conta no treinamento de pedestres nessas faixas etã-

rias, que descrevemos abaixo juntamente com método de investi 

gaçao de cada procedimento: 

• 7 9 
1 - 11 estudo dos ac1dentes" 

2 - observação do compor
tamento do pedestre 

estudo de causas associa 
das aos acidentes, uso de 
estatisticas, identifica 
ção de grupos e situações 
de maior risco. 

maneiras de atravessar a 
r u a , q u e s i n a 1 i z a ç ã o, ma.!: 
cas da via são ou não ob 
servadas. 



3- exposição 

4- teoria 

1 2 3. 

tempo de exposição X lo
cal X numero de aciden
tes observados. 

elaboração de modelos lõ 
gicos e racionais sobre 
a melhor forma de transi 
ta r. 

Com base nesses procedimentos o autor discute os precei 

tos bãsicos que são utilizados em relação ao pedestre, em es

pecial ãs crianças, colocando em pauta a sua coerência comes 

ses princípios. 

O primeiro deles e o de: nao correr quando cruzar as 

ruas, consubstanciado no 11 Green Cross Code 11 do qual falamos. 

Para o autor, esse preceito tornou-se princípio, que na sua 

origem deve ter sido fruto de observação do comportamento das 

crianças, entretanto tal preceito não condiz com a realidade. 

Não estã comprovado em relação ã exposição ao risco, se o fa

to do pedestre correr possibilita risco maior. Pelo contrãrio, 

as recomendações dos pais que podem ser encaradas como uma 

teoria elaborada a respeito da travessia de ruas, e de cor-

rer, pois assim, a criança diminui o seu tempo de exposição. 

A conclusão e que não se trata de correr, mas, da ausência do 

hãbito de observação. Neste caso o objetivo da educação seria 

o de ensinar a observar e não o de enunciar se o comportamen-

to da corrida e ou não correto. 

O segundo preceito e o de nao atravessar prõximo de 
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cruzamentos. Em outros países que nao a Inglaterra, a recome~ 

dação é inversa. Para isso contribui a crença de que tais lo

cais são menos perigosos porque aí os veículos reduzem a velo 

cidade, ou são mais perigosos dada a complexidade de operações 

que os veículos aí realizam e que absorvem a atenção do con

dutor. A anãlise da exposição resultou útil para demonstrar 

que a maior ocorrência de acidentes em certos pontos resulta 

do maior numero de pessoas nesses locais, aumentando a expos~ 

ção destas ao risco, sendo a existência ou não de carros es-

tacionados apenas um fator interveniente, porque diminui a vi 

sibilidade. Portanto o preceito por si mesmo não tem carãter 

prãtico para fazer parte de um conteúdo educativo. 

Como terceiro ponto estã a recomendação para que o pe-

destre cruze a rua sempre longe de carros estacionados. Os da 

dos de acidentes referem que as crianças têm maior probabili-

dade de serem atropeladas quando, ao cruzarem a rua, se posi-

cionam entre carros estacionados. A observação também aponta 

para o alto numero de atropelamentos que ocorrem quando cri-

anças aparecem repentinamente na rua saindo do meio de carros 

estacionados ã beira da calçada. Em termos de riscos, estatí~ 

ticas demonstram que o risco de atropelamentos em ruas com 

muitos veículos estacionados e maior. Entretanto, do ponto de 

vista da exposição, carros estacionados diminuem a largura da 

rua e portanto o tempo de exposição, e se a criança tomar o 

cuidado de observar o movimento do trãfego a partir do meio 

f . d - d 79 10 po era cruzar com margem e segurança 
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GRAYSON· 
.... 

conclui que, apesar da existência de pro c e-

dimentos tradicionalmente utilizados para identificação dos 

comportamentos de risco de travessia, os objetivos educacio

nais devem desenvolver operações de atenção, reflexão, obser

vação, mais do que transmitir preceitos. Cabe ã educação de-

finir tarefas e não operacionalizar comportamentos a partir 

de riscos identificados. A definição desses objetivos deve 

adaptar-se ãs realidades locais e situações sociais e cultu-

rais. 

Em termos metodolõgicos encontramos nas propostas de 

educação de trânsito existentes em paises europeus uma preo

cupaçao com a coerência entre a aquisição de habilidades e op~ 

rações mentais e as fases de desenvolvimento da criança tal 

como formuladas por PIAGET 
116

• Nesse sentido as propostas edu 

cativas tendem a discriminar aprendizado de conteúdo com ope

rações lÕgic~s e a se preocupar com metodologias especificas 

para cada grupo etãrio. 

Como instrumentos para atingir objetivos: a discrimina

ção de situações de trãfego pelas crianças, pesquisadores co-
so 102 -mo MOLEN e ROTHENGATTER propoem o que denominam de "pe-

destrian tasks", categorias de operações que devem ser leva

das em conta em situações de trãfego real e que sao utiliza

das para treinamento de diferentes faixas etãrias. 

Esses mesmos autores situam que os grupos de pré-escol~ 

res 4 a 6 anos, necessitam de programas onde haja um maior 



126. 

envolvimento dos pais e professores. Para as crianças em ida-

de escolar, especificamente para o grupo de 7 a 9 anos, foi 

formulado um programa baseado no modelo da "social learning 

theory" utilizando como estratégia a demonstração sobre o que 

- • - 102 fazer em situaçoes rea1s de trafego . 

11 6 

Destacamos também pro!-:Jrarna realizado na /~lernanha que, 

a traves da propaganda dirigi da aos pais, motivou-os pára de-

senvolver tarefas de educação de trânsito com crianças entre 

2 e 7 anos. O programa consistia na utilização de filmes e 

cadernos de exercício que demonstravam aos pais tarefas que 

auxiliassem no desenvolvimento das operaçoes e habilidades 

das crianças em situações reais de trãfego. 

I denti fi c amos tambêm a preocupaçao com a Educação de 

Trânsito vinculada a programas locais de saude. AVERY e 
3, 4 

AVERY descrevem programas implantados em países escandina-

vos e Holanda e comparam com a situação da Inglaterra, tendo 

como preocupaçao o desenvolvimento de medidas em relação a 

area delimitada de um distrito de saude inglês, com o objeti-

vo de avaliar impactos através de serviços de saude, cuja es-

timati va atual e de 1 Õbi to por atropelamento a cada 2 ou 3 

anos, 10 hospitalizações por traumatismos e cerca de 50 aten

dimentos em serviços de emergência, nesse mesmo período. Um 

distrito de saude inglês engloba uma população de cerca de 

250.000 habitantes. 
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Nos Estados Uni dos, a grande preocupaçao em relação ã 

criança e os acidentes de trânsito estã voltada para a situa-

çao de transporte em carros particulares. O estímulo ao uso 

de assentos especiais e transporte de crianças em bancos tra-

seiros faz parte das campanhas de promoção em saude desenvol

vidas pelos serviços médicos e de saude publica. 

Em relação ã prioridade dada pelos programas educativos 

ao transporte em veículos particulares, 
1 l 1 

TANZ e CHRISTOFEL 

chamam atenção para a si tu ação das crianças como pedestres, 

em idade escolar que têm sido vítimas de atropelamentos. So-
82 

bre esse aspecto MUELLER et al realizaram investigação em 

Was~ington, comparando registros policiais e atestados de Õbi 

tos, demonstrando a subnotificação das mortes de pedestres 

com menos de 5 anos, que assim permanecem ausentes dos progr~ 

mas de prevenção de acidentes de trânsito. 

2.3.3. UMA ESTRUTURA NACIONAL DE EDUCAÇAO DE TRÂNSI

TO: EXPERitNCIA DO JAPAO 

No início da década de 1970, como citamos, países como 

o Japão tornavam a questão da segurança do trânsito priorida-

de nacional. Desse período para cã, a redução do numero de 

Õbitos foi bastante significativa, especificamente em relação 
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aos pedestres e aos ciclistas, entre os quais o numero de Õbi 

tos em 1985 representava a metade do numero de ocorrências de 

1970. Em relação ao coeficiente de Õbitos por acidentes de 

trânsito por 100.000 habitantes, essa taxa caiu de 16,2 em 

1970 para 7,7 em 1985 
5!:1 

Essa redução estã relacionada a vãrias medidas, inclu-

sive ao aperfeiçoamento do sistema de segurança de vias e ins 

tituição de punições legais rigidas. Concorre para a es-

peci fi c i da de do Japão, a questão do uso intensivo do es pa-

ço e da presença da bicicleta como veiculo de massa. Res-

saltamos a estrutura desenvolvida para a Educação de Trânsito 

que recebe destaque na politica japonesa de segurança do 

trânsito. 

A politica japonesa de Educação de Trânsito situa qua-

• - 8 5 
tro pontos de 1ntervençao: 

1 -a educação de segurança no trânsito para a popula-

ção em geral; 

2- o desenvolvimento do sistema de concessao de ha-

bi 1 i tação para conduzi r veicul os de 4 e de 2 ro-

das; 
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3- o reforço do controle dos motoristas profissio-

nais; 

4 - o reforço das normas de trãfego e a educação do pe

destre. 

Em relação ã educação para a segurança do trânsito para 

a população em geral, esta se constitui no programa denomina

do "promoção de educação de segurança de trânsito durante os 

anos de vida", o qual podemos caracterizar como uma proposta 

de educação continuada: iniciando-se na pré-escola até a gra

duação, com programas especiais para adultos e idosos. Além 

disso, para os condutores e necessãrio a realização de trein~ 

mento com avaliação cada 3 anos, período estipulado parare

novação periõdica de licença. 

Esse programa é desenvolvido a nível local, também, a 

partir de programas comunitãrios envolvendo clubes de mães e 

crianças matriculadas em creches e pré-escolas. Clubes de es

colares com realização de atividades locais: jogos, dramatiz~ 

ções, etc .. Esses grupos são promovidos e apoiados pelo poder 

local: municipalidades. 

A Educação de Trânsito na Escola faz parte do currículo 

de diversas matérias, especificamente a promoção de segurança 

se realiza em programas de educação física e cuidados com a 
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saude. Como objetivos sao desenvolvidos os princípios de res

peito ã prõpria vida e a dos outros, e de responsabilidade so 

cial. Em termos metodológicos hã a adaptação ao estãgio de de 

senvolvimento físico e mental da criança e ãs condições espe

cificas de cada região do pais. 

Na escola secundãria ê facultativo ao estudante obter 

licença e habilitação para dirigir veículos de duas rodas. Al 

gumas escolas proibem essa habilitação. 

Os cursos para condução de veículos sao realizados por 

escolas reconhecidas e supervisionadas. Onde são realizados 

os testes para primeira habilitação, posteriormente submeti

dos ao poder municipal. Da mesma forma nessas escolas hã o 

treinamento e aplicação de testes a cada três anos para reno

vação da licença. 

Um mínimo de 5 horas de treinamento e também exigido p~ 

ra a licença para condução de bicicletas. 

Os motoristas envolvidos em acidentes ou com grande nu

mero de violações são encaminhados para um curso corretivo, 

com ênfase nos aspectos das faltas que cometeram. O numero de 

horas de treinamento, bem como o tempo de suspensão da licen

ça, e proporcional ã gravidade das infrações cometidas. 

Outro ramo de atuação estã ligado as empresas indus

triais e de transportes. Particularmente as empresas transpo~ 
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tadoras mantêm supervisores e assistentes de segurança de 

trânsito em seus quadros funcionais. Esses supervisores ava

liam o estado do condutor, inspecionam o numero de horas tra-

balhadas e monitorizam os motoristas pelo menos 6 horas a ca-

da 6 meses, em viagens e deslocamentos urbanos. 

Alêm disso os trabalhadores sao organizados em grupos 

que recebem aulas de segurança de trânsito com freqüência men 

s a 1 . 

Em relação â ocorrência com acidentes, apos o registro 

de mais de dois acidentes em um mesmo local, uma campanha en

tre a comunidade ê imediatamente desencadeada chamando aten-

çao para os perigos verificados. 

Como problema relativo â educação de trânsito no Ja-

pao, -e 
85 

a permanência de mêtodos apo.ntada por NAGAYAMA 

considerados 11 formalistas 11
, seja de transmissão de conteúdos 

ou instruções de habilidades meramente mecânicas. Esse autor 

cita a experiência de pafses da Europa como de desenvolvimen

to de uma maior reflexão teõrica, necessãria ao aperfeiçoame~ 

to da metodologia da educação de trânsito no Japão. 
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2 • 3 • 4 • f> R O t1 O r. J\ O DE S A 0 DE E T R A N S I TO 

Os programas que visam a redução da possibilidade de 

mortes e traumatismos- resultantes de acidentes de trânsito 

-incorporados ã saüde publica são desenvolvidos a partir da 

metodologia da "health education" mais amplamente denominada 
• 40>4748 de "health promot1on" ' ' . 

Dentro dessa ãrea sao identificados como objetivos pr~ 

mover o uso do cinto de segurança, os equipamentos especiais 

para transporte de crianças (assentos com cinto de seguran

ça), o transporte destas em bancos traseiros do automõvel, e 

o combate ã ingestão de ãlcool por parte do motorista, espec~ 

ficamente visando o comportamento dos adolescentes. 

Esses objetivos, como pudemos observar, assim como a 

area de treinamento para condução de veículos, estão voltados 

para a manutenção da segurança em uma sociedade individualmen 

te motorizada, pressupondo a incorporação do veículo automo

tor ã vida cotidiana e assim a especificação técnica de seu 

uso pelo campo da saude publica, pela ãrea medica e por ins

tituições educativas. Constatamos a existência da preocupaçao 

e do desenvolvimento desses programas envolvendo a area de 

saude publica e a pediatria mais especificamente. As escolas 

em todos os seus níveis, e os centros de promoçao de saüde 

vinculados ãs universidades e aos orgaos locais, estaduais e 

federais relacionados com o controle e a normatização do trân 

sito. 
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A promoçao de medidas de segurança através do uso de dis 

positivos e equipamentos envolve uma questão polêmica em tor

no da relação entre Estado, instituições e cadadãos, pois to

da medida de segurança que se incorpora através de legislação 

obrigatória vem sendo considerada um ato restritivo ao livre 

trânsito e desempenho do indivíduo-cidadão. Nesse sentido en

contramos ressonância para as características apontadas por 
soA, soB _ _ 

HABERMAS emrelaçao ao Estado e as pressões da sociedade, 

procurando em contrapartida o planejamento de estímulos para 

adaptação das medidas com o menor risco de insatisfação indi-

vi dua 1. 

Nesse contexto a educação aparece como um instrumento 

de estímulos para que os indivíduos sejam incorporados a um 

determinado comportamento técnico adaptativo. Esse estímulo 

pode proceder tanto de meios materiais como da adesão e efei

to demonstração da prãti ca de grupos soei ais. Em torno desse 

objetivo- a mudança adaptativa de comportamento-, tem sido 

utilizada uma variada coleção de técnicas, projetos pilotos e 

programas voltados para o uso dos equipamentos de segurança. 

A discussão em torno do uso obrigatório do cinto de se-

gurança, que vem ocorrendo na sociedade americana, desde fins 

da década de 60, ilustra a relação entre educação e demais me 

di das de controle técnico. Segundo 
1 1 7 

WARNER era possível si 

tuar as seguintes alternativas quanto ã questão da segurança 

de condutores e passageiros de veículos automotores, nas dis

cussões e propostas correntes envolvendo instituições publi-
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cas, privadas, associações e interesses politicos e econômi

cos, grande parte dos quais das montadoras de veiculos: 

1 - nao envolvimento do Estado e de instituições de sau 

de ou de trânsito na questão. Deixando ao 11 laissez-faire 11 a 

adoção ou não do uso do cinto de segurança ou qualquer outro 

equipamento; 

2 - a provisão de informações ã população é papel dos 

Õrgãos públicos e das instituições de saúde. Estas devem in

formar, deixando porém aos individues a opção de uso ou nao 

dos dispositivos de segurança ( 11 informed consent 11
).; 

3- uso de legislação compulsória, que deveria incidir 

num primeiro momento ao uso do cinto de segurança, e posteri

ormente ã fabricação de veiculos com dispositivos tecnológi

cos e equipamentos de proteção passiva. Estes compreendem dis 

positivos que impeçam a partida do carro ou emitam sinais so

noros enquanto o cinto de segurança nao estiver sendo utiliza 

do, e equipamentos como o colchão de ar i nfl ãvel que seja aci~ 

nado no momento do choque, ou de cintos de segurança autcmã

t i c os; 

4- uso de incentivos econômicos por parte das empresas 

de seguro, que baixariam o preço do prêmio para aqueles que 

utilizassem cintos de segurança. 

E ainda, a defesa de uma estratégia múltipla, ou seja, 
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do uso simultâneo de todas essas alternativas. 

Nessa gama de discussão podemos identificar diferentes 

formas de resolução dos conflitos que partem de interesses 

distintos da sociedade, entre os quais o Estado e o comporta

mento do cidadão; os defensores da promoção da saúde, as em-

presas privadas em seus distintos ramos, etc .. 

b6 
Na Inglaterra, LEICHTER classifica posições em rela-

çao a intervenção do Estado, em termos do uso de uma legisla

çao compulsõria, ou de outras medidas interventoras, segundo 

diferentes correntes pol1ticas e de opinião. A posição que g~ 

nhou destaque e se refletiu em diversos pa1ses foi a defendi

da em 1974 por Lalonde, então ministro da Saúde e Bem Estar 

do Canadã: em documento denominado "A New Perspective on the 

Health of Canadians" e formulada a relação entre agravos -a 

saúde e estilos de vida. Nessa perspectiva, considerando que 

o modo de vida de indiv1duos ou grupos pode colocar riscos 

aos demais cidadãos, defende-se um ponto de vista ético, se

gundo o qual cada indiv1duo tem a obrigação moral de preser

var a sua saúde, bem como a de demais indiv1duos a seu redor, 

cabendo ao Estado regular e intervir no sentido de possibili

tar essa preservação. Em contraposição a esta idéia, os libe

rais conservadores, adeptos de uma filosofia pol1tica herdada 

do século XIX, defendem a não intervenção do Estado quanto a 

medidas de carãter promocional ou compulsõrio em relação ao 

modo de vida das pessoas, baseiam-se no princ1pio de que cada 

um e seu prõprio juiz, e que cabe portanto a cada cidadão es-
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tipular o que é bom para si. Por outra parte, a esquerda de

fende a intervenção do Estado não em termos da limitação de 

açoes individuais, mas em termos de preservação do meio ambi

e n t e , de p r o mo ç ã o de um a p o l i t i c a de s a ú de o c u p a c i o n a l , de f i ~ 

calização das indústrias e exigência de dispositivos de segu

rança, em mãquinas e veicules, e de aumento dos gastos com 

prestação de serviços e assistência aos cidadãos, em suma, de 

medidas de carãter coletivo. 

A tendência atual, nos Estados Unidos, tem se aproxima-

do do uso da estratégia múltipla, utilizando tanto educação 

como legislação como de demais estimules, uma vez que a alte~ 

nativa de dotar os automõveis de equipamentos de proteção pa~ 

siva se coloca em termos de médio e longo prazos, e conside

rando também que o uso de qualquer legislação compulsõria 

"tout court" resultaria em oposição por parte dos fabricantes 

de veicules, ou por parte dos cidadãos que se sentiriam lesa

dos em seu direito, alem de passar a ser atacada como atitude 
1 1 7 

paternalista por parte do governo 

A legislação compulsõria, quanto ao uso do cinto de se

gurança, por sua vez, sofre também pressão de politicos que 

vêm sendo cobrados por seus eleitores no sentido de derrubar 

qualquer legislação que implique em restrições da liberdade 

i ndi vi dua 1. 

A restrição ao uso do cinto de segurança, além de ter 

como argumento a defesa da liberdade individual, ainda é re-
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jeitada por outros motivos tais como ser um dispositivo que 

causa desconforto e dã sensação de aprisionamento do corpo. 

Além disso, a subestimação da vulnerabilidade pessoal em rela 

çao a um acidente, o desconhecimento da eficãcia do equipa

mento e do risco representado aos condutores e passageiros, 

são apontados como pontos desfavorãveis em relação ao seu uso 

voluntãrio (Modelo de Crenças). 

Pesquisas realizadas por empresas e õrgãos publicos nos 

Estados Unidos relataram também diferenças em relação a sua 

aceitação e uso de acordo com os grupos sociais envolvidos: 117 

1 - a presença de indivíduo com maior nível de escolari 

dade entre os que adotam o uso; 

2- índice mais baixo de utilização justamente nos gru

pos de maior· risco como: adolescentes e adultos que costumam 

conduzir veículos embriagados; entre aqueles que jã se envol

veram em acidentes de trânsito; e os que costumam desrespei

tar mais flagrantemente a legislação viãria; 

No Brasil, pesquisa realizada pela Companhia de Engenh~ 

ri a - 24 do Trafego , em 1985, quando decisão do Conselho Nacio-

nal de Trânsito tornou obrigatório seu uso, notou que 68,7% 

dos motoristas o utilizavam, em período diurno e em dia util. 

Quando o Departamento de Operações do Sistema Viãrio (DSV) d~ 

cidiu suspender as multas pelo não uso do cinto, essa propor

ção de uso baixou para 40,9%. Em pesquisa realizada pelo mesmo 
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orgao, motoristas que nao faziam uso desse dispositivo justi-

f i c a v a m s u a p os i ç ã o por : 11 f a 1 ta de h ã b i to 11 
( 4 1 % ) , 11 e s ta r r e a-

lizando viagem curta 11 (16%), 11 Ser desconfortãvel 11 (20%) (CET 

-Estudos de Segurança Viãria). Verificando-se que, conside

rando como verdadeiras essas justificativas, as campanhas po

deriam incentivar o hãbito e estender o uso. O uso compulsó

rio do cinto de segurança, a exemplo de outros países gerou 

polêmica a nível da discussão parlamentar e dos governos es

t a d u a i s c o m o g o v e r n o f e de r a 1 q u e b a i x o u a d e te r m i n a ç ã o de uso. 

A principal justificativa levantada era a falta de recursos 

para fiscalização (como alegavam os orgaos estaduais de trân

sito). Por se tratar de questão polêmica e se considerar que 

a lei não seria cumprida, sequer pelos õrgãos estaduais e mu-

nicipais responsãveis, se relaxou a determinação 93
• Com re-

lação ãs campanhas, estas serão planejadas entre 1984 e 1985, 

na cidade de São Paulo, não tendo sido postas em prãtica como 

descrevemos no capitulo relativo a campanhas na Cidade de São 

Paulo. 

Ante essas condições portanto, se situa a proposta da 

educação como instrumento de extensão do uso 

cinto de segurança. 

voluntãrio do 

A prãtica mais utilizada vem sendo a realização de cam-

panhas que promovam o hãbito do uso do cinto de segurança e 

de equipamentos de proteção para o transporte de crianças. 

As campanhas e programas comunitãrios de promoçao de 
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saúde nessa ãrea tem se justificado ante o fato de que os di~ 

positivos de proteção passiva constituem uma inovação tecnoló 

gica que se generalizará a longo prazo, e por outro lado, a 

obrigatoriedade do uso, através de legislação compulsória re

quer um esforço e vigilância constante, correndo o risco de 

ser repelida através de apelo ã justiça por grupos de cida

dãos. Assim, as campanhas e programas teriam como objetivo o 

incremento do numero de pessoas a utilizarem o cinto de segu-

rança e protetores para crianças e assim estarem participando 

de um ato vol untãri o de adesão ã Promoção de Saúde 
87

• 
88

• 

Nos Estados Unidos, onde mais se tem conhecimento da re 

alização de programas, e onde, como demonstramos, as propos

tas e modelos de educação em saúde são concebidos em termos 

técnicos e pragmãticos, o sucesso das campanhas e dos progra

mas são referidos ã necessidade do seu aperfeiçoamento teóri-
87 

co, o que e entendi do por NELSON e MOFFIT , como a fi 1 i ação 

e coerência de objetivos e avaliação em relação a um modelo 

ou teoria da educação. Esses autores classificam 6 modelos e/ 

ou referenciais teóricos que poderiam embasar a prãtica da 

Promoção de Saúde. Entre os modelos apresentados, quatro de

les foram por nós apresentados quando fizemos a revisão dos 

modelos de educação em saúde: A Teoria de Crenças- aqui con-

siderada como dois referenciais: a teoria da crença e a teo

ria do medo. A teoria do aprendizado social, e a Difusão de 

Inovações. As duas outras teorias são o "Behavioral Intention 

Model" ou "Theory of Reasoned Action" e a "Operant Learning" 

de Skinner. 
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A "Theory of Reasoned Action" constitui uma variante das 

demais, que situa a inteção de mudança como uma probabilidade 

de adoção de comportamento, específico, a intenção pode ser 

considerada como uma atitude favorável a segurança ou proteção 

ã saude, entretanto sem que se tenha o conhecimento de um com 

portamento específico, a campanha de promoção e as pressoes 

exercidas pelo uso por parte de maiores grupos, de um compor

tamento específico tendem a aumentar a probabi 1 idade de adesão. 

Na aplicação desses modelos, que na verdade dispõem de 

artifícios e instrumentos dirigidos a uma modelação de compo~ 

tamento hã referência ao Modelo PRECEDE, como 11 Construtor" 

para estruturação do programa. 

Embora todos esses modelos possam ser considerados "be

havioristas", ã medida em que utilizam de elementos desenca

deantes como estímulos e reforço para a mudança de comporta

mento, a referência explícita ao 11 behaviorismo 11 tal como for

mulado por SKINNER e apresentado entre as teorias que os au-
lo 9 

tores citaram e elaboradas por STREFF e GELLER ,que formula-

ram uma proposta de organização de programas baseados no "Ap

plied Behavior Analysis 11
, da psicologia operante de SKINNER 

38
• 

Baseados nessas premissas, GELLER 109 formulou programas 

para estímulo ao uso do cinto de segurança, para serem aplic~ 

dos em diferentes locais: indústrias, comunidades, universida 

des, bancos, igrejas, creches, lanchonetes, etc .. 

Os estímulos antecedentes seriam desencadeados a partir 

da demonstração ou modelagem de uso em reuniões, projeção de 

fi 1 mes, apresentação de cartas ou termos de compromisso, ou 

pela estratégia que denominou de "flash for life", que expo-
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remos a seguir. Em seqüência, a utilização de estratégias pa-

ra a administração das conseqüências, tais como, incentivos 

econômicos ou a distribuição de bônus para os que utilizarem 

o c i n to ; ano t a ç ã o de p 1 a c as e s o r te i o de p rem i os , o u " g i n c a -

nas" que estabelecessem competição entre grupos de um mesmo 

local. Estes são exemplos de estratégias de reforço ao compor. 

tamento desencadeado. 

Quanto ao "flash for life", trata-se de um jogo propos-
1 o 9 

to por GELLER em que participantes de uma dada comunidade 

recebem cartas para colocarem no vidro lateral~ seus carros, 

e nestes hã cartões com a frase: "Por favor, use o cinto de 

segurança." Caso os condutores dos outros vefculos em circula 

çao passem, vejam o cartaz e passem a utilizar o cinto, o con 

dutor vira o cartão em cujo verso estã a frase: .. Muito Obrigado". 

Uma das campanhas citadas como de resultados favorãveis 

se inscreve na 1 inha do estfmulo - antecedente, reforço-cons~ 

• 57 
qüente trata-se da 11 Seat Belts Pay-Off Campa1gn 11 que se d~ 

senvolveu na Carolina do Norte, organizada pela Universidade. 

Nessa campanha eram utilizados bônus largamente distribufdos 

em diversos locais para os carros cujos ocupantes estivessem 

usando o cinto de segurança. Esses bônus possibilitavam des

conto nas compras em cerca de 300 estabelecimentos da comuni

dade; tornando-se assim um programa de .. mobilização comunitã

ria", onde além do uso do cinto de segurança eram divulgadas 

informações a respeito da possibilidade~ acidentes e chamada 

ã atenção para temas como o transporte correto de crianças em 

automõveis, e o perigo daingestão de ãlcool ao dirigir
7

:.c. 

Com outros enfoques em diferentes contextos, no Canadã, 

encontramos a referência a campanhas utilizando meios de comu 
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nicação de massa, no início da década de 70, que, entretanto, 

segundo avaliação reportada, não levaram ao incremento do uso 

d . d &8 o c1nto e segurança . A prioridade em termos de projeto edu 

cativo dirigiu-se, nesse caso, ã proteção da criança em assen 

tos especiais. Para tanto, o Ministério dos Transportes pas

sou a desenvolver um intenso programa de estímulo ao uso do 

cinto de segurança entre pré-escolares e escolares, na consi

deração de que esses grupos não possuíam idéias pré-concebidas 

a respeito dos equipamentos de proteção. 

Através do uso de fi 1 mes, discussões, as crianças eram 

motivadas ã dramatização de situações de acidentes, jogos e de 

senhos envolvendo a questão dos equipamentos de proteção indi 

vidual para ocupantes de veículos. Paralelamente, reuniões eram 

feitas com os pais abordando o assunto do uso do cinto de se

gurança. Através desse programa pretendia-se motivar as crian 

ças para situações futuras e nelas também sugeri r o uso aos 

pais. 

- O uso de equipamentos para crianças 

A promoçao do uso de equipamentos para proteção de cri

anças transportadas em veículos automotores representa outro 

tipo de pratica educativa desenvolvida nos Estados Unidos im

plementada através de serviços de saude, particularmente atr~ 
- - - - - • . '+ 1, '+ 9 ves das agencias de saude publica e da area de ped1atna . 

Como exemplo desse tipo de atividade reportamos o pro

grama, então experimental, desenvolvido pelo 11 Safety Research 
'+9 

Center 11
, da Universidade da Carolina do Norte, em 1978 

A estratégia utilizada foi a de estimular profissionais 
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de saGde, principalmente pediatras a "educar" pais sobre a ma 

neira apropriada de transportar crianças em ve1culos. Estabe 

lecia-se como ponto bãsico o critério de que a provisão de i~ 

formações para a população alvo era responsabilidade dopes

soal de saude. 

Através de lideranças de associações medicas promoveram 

-se encontros onde os objetivos do programa foram expostos e 

discutidos. O material distribu1do tanto para consultórios 

privados como para médicos do serviço publico constava de qu~ 

tro cartazes para atrair a atenção dos pais, panfletos com in 

formações sucintas e demonstração do uso dos equipamentos pr~ 

tetores, guias de locais onde os protetores poderiam ser ad

quiridos e um livro de estõrias para crianças cujo tema era a 

proteção que os animais davam a seus filhotes. 

O programa piloto, foi avaliado através da observação 

do transporte de crianças em variados locais dos munic1pios 

atingidos pelo programa, demonstrando um incremento no uso dos 

equipamentos protetores. 

Programas voltados para a redução do consu
mo dt; tilcool 

o problema da embriaguês no volante desperta atenção in 

ternacional em termos de maior risco de envolvimento em aci

dentes que essa situação provoca. Nesse sentido, vãrios pai

ses têm desenvolvido programas para seu controle. 
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As medi das 1 ega i s, como apontamos, s ao ava 1 i a das como 

nao efetivas a longo prazo. Entretanto, a médio prazo, resul

tam efeitos ã medida em que fazem crer ãs pessoas que ao con-

duzir em estado de embriaguês possam ser apreendidas. Essa 

conclusão foi afirmada e comprovada no caso do Canadã apos mo 

dificação do projeto federal sobre a lei de embriaguês
84

• 

Nos Estados Unidos, o problema é especificamente apont~ 

do em relação ao jovem, 11 teenagers 11
, que têm como hãbito a in 

gestão de ãlcool em grandes quantidades e em seguida assumir 

a direção de carros junto com amigos. A ocorrência generali

zada de casos dessa natureza resultou na formação de grupos 

locais que posteriormente formaram associações nacionais, pa-

ra exercer pressão sobre os motoristas embriagados. 

No Brasil, pesquisa da Companhia de Engenharia de Trãf~ 

go, em convênio com o Ministério da Justiça e da Educação, r~ 

latou o comportamento dos jovens que, na cidade de São Paulo, 

têm como atividade de lazer realizar corridas em período no-

turno ( 11 rachas 11
), diferentemente neste caso não foi verifica-

do o uso do ãlcool, mas a questão da competição como sendo o 

valor mais evidente entre esses jovens. Nesse sentido foi el~ 

borado um Programa para Educação do aluno de 2Q grau na esco-
- 42 la secundaria . 

Nos Estados Unidos a forma de atuação mais tradicional 

tem sido as campanhas através dos meios de comunicação de ma~ 
5 :l 53 

s a q u e , se g u n do H AS K I N S ' , as s um em a forma de a d v e r tê n c i a ã 
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ingestão de ãlcool. A mençao ã caricatura do bêbado mostrada 

na TV, em periõdicos, histõrias e artigos sobre acidentes com 

embriagados, punição legal e ação de grupos, campanhas de 

serviços públicos com verbas destes e patrocinadas pela ini

ciativa privada. Para esse autor, o principal problema rela

cionado ãs campanhas estã em seu planejamento. Estas, na sua 

maior parte, não realizam pré-testes em amostras representa

tivas da população visando avaliar a eficãcia de suas mensa

gens, e por outro lado, raramente são avaliadas do ponto de 

vista de seus efeitos. Esse procedimento seria fundamental p~ 

ra o aperfeiçoamento da tecnica de campanha através dos meios 

de comunicação de massa. 

Paralelamente a esse meio, nos últimos anos destacou-se 

como forma de atuação a presença de grupos, associações volu~ 

tãrias que se propoem a exercer ação de educação e repressao 

aos motoristas embriagados. Essas associações, de carãter lo

cal, passaram a ter repercussão nacional e foram, na sua maior 

parte criadas por parentes, amigos, professores e demais pes-

soas que tinham vinculos com aqueles que morreram 

pela açao de condutores embriagados. Esses grupos 

vitimados 

têm sido 

apontados como responsãveis pela intimidação ao hãbito de di

rigir apõs a ingestão de ãlcool em grande quantidade, por exe~ 

cerem vigilância constante a nivel local constituindo-se em 

mecanismos informais de pressão e controle social. 

Outro exemplo de açao em relação a esse problema sao os 

programas de prevenção organizados a partir de Õrgãos de trân 
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11 5 
sito e de saude publica. VEGEGA expoe uma metodologia para 

orientação do desenho desses programas, baseado no levantamen 

to de necessidades de adolescentes em termos da discussão da 

ingestão do ãlcool e direção de automóveis. A metodologia 

proposta é de realização de inquérito quantitativo, entrevis-

ta qualitativa e "focus group". 

Esta ultima metodologia encontraremos em pesquisa reali 

zada na cidade de São Paulo em relação aos jovens que organi-

zam "rachas 11 (corridas de carro) nas avenidas, que anterior
'+2 

mente citamos 

Em relação ã segurança viãria, vãrias pesquisas foram 

realizadas na cidade de São Paulo, destacando-se as em rela-

ção ao transporte de crianças em bancos traseiros, o uso de 

capacetes em motociclistas e o uso do farol baixo por veiculos 

em trãfego n'oturno. Essas pesquisas representaram o nivel de 

diagnõstico de situação em relação a estes temas da segurança 

viãria. 
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3 - O CASO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

3.1. O TRANSITO, A CONJUNTURA E A EDUCAÇAO NA IMPRENSA 

3.1. 1. METODOLOGIA: 

Realizamos o levantamento dos artigos de imprensa, pu-

blicados entre janeiro de 1977 e dezembro de 1987, no arquivo 

de "O Estado de S. Paulo". O acesso a esses artigos foi pos

sibilitado pela sistemãtica de trabalho desse arquivo jorna-

listico que categoriza noticias de seus periódicos e os con

diciona a pastas com unitermos especificos. No nosso caso rea 

lizamos consulta ao material constante da pasta: Trânsito! 

Acidentes. Brasil-São Paulo. 

Além dos artigos publicados pelos jornais "O Estado de 

S. Paulo" e ."Jornal da Tarde", que se encontram xerocopiados, 

encontramos artigos de outras publicações, como "Folha de S. 

Paulo", "Folha da Tarde", "Isto é", "Diãrio Popular", "Shop-

ping News" e "Jornal do Brasil". A presença de artigos de ou

tros periódicos, segundo as normas de organização do arquivo, 

foram selecionados sempre que apresentaram noticia ou report~ 

gem inédita, ou complementares, em relação ãs noticias e arti 

gos divulgados pelos jornais pertencentes ã empresa S.A. O Es 

tado de S. Paulo. 

Em relação aos cuidados de leitura e coleta de informa

çoes em material de imprensa tinhamos a referéncia do traba-
71 

1 h o r e a 1 i z a do p o r L U Z em r e 1 ação ã p o 1 i t i c a de s a u a e no 
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Brasil, que salientou a mudança de tratamento dos noticiãrios 

de jornais em função de seu universo ideolõgico; e a classifi 

caçao que essa autora fez dos tipos de artigos encontrados, 

que relacionou com os chamados eventos "institucionais" "midi 

cos" (no caso do tema de sua pesquisa) e de imprensa. No nos

so caso situamos a existência de três tipos de artigos: os ins 

titucionais, como classificou a autora, no que se referem as 

declarações oficiais sobre programas, inaugurações, eventos a 

serem realizados, ou em realização. Os eventos de imprensa, 

que consideramos todas as reportagens, entrevistas, produzi

das pelo prõprio orgao de imprensa, que se referem sempre a 

ocorrência do "caos", "desorganização", "morosidade" do trân-

sito, ou de seu índice de violência, com a divulgação de in-

dices oficiais, a partir de entrevistas a participantes ou edi 

toriais a respeito desses temas. Um outro tipo de artigo refe 

re-se a divulgação de incidentes- grandes acidentes, ou aqu~ 

les que assumiram proporções publicas, relato dos mais diver

sos tipos de violência, não apenas do trânsito, mas tambim no 

trânsito. 

Tambim nos foi util para o trabalho com o conteúdo dos 
1 9 

artigos, as referências dadas por COHN , respectivamente so

bre a anãlise de conteúdo de mensagem e anãlise estrutural 

da mensaqem. 

Ressaltamos que buscamos nos artigos alim de classifi

car discursos sobre a violência do trânsito, a sua utilização 

enquanto fonte de dados para situar mudanças na intervenção 
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na cidade de São Paulo, e a ênfase ou nao dada ã educação e 

as campanhas como instrumento utilizado para diminuir o fndi

ce de violência. A coleta de documentos têcnicos junto ãs agê_!! 

cias complementou e possibilitou a comparação entre a inform~ 

ção jornalfstica e a informação técnica e demonstrou outra co 

erência entre o conteúdo técnico e as declarações de impren

sa, ressalvando-se as conjunturas em que a intenção jornalfs

tica era de valorizar certos aspectos na polftica de trânsito. 

Como limitação no uso desses materiais, verificamos a 

necessidade de, se desejarmos aprofundar nossa investigação 

no sentido de explicar as mudanças de conjuntura e de trata

mento que ocorrem, recorrer a fontes complementares. A consul 

ta a artigos de imprensa e a documentos técnicos demonstrava 

ser um bom fndice para detectar perfodos de mudança, informa

ções sobre fatos e anúncios de intervenção, porem não deixa

na maior parte- explicitar as causas dessas mudanças, que de 

mandariam estudo no campo da investigação polftica. 

Com relação aos discursos, a partir dos quais explora

mos o tratamento da temãtica da 11 educação 11 e da maneira util..:!_ 

zada pelo poder para justificar sua intervenção, baseamo-nos 

nas frases reproduzidas pela imprensa e atribufdas a autori

dades, têcni cos e representantes de assoei ações, que falavam 

sobre o trânsito. 

De modo geral, as notfcias jornalfsticas a respeito do 

trânsito raramente ocuparam as manchetes principais dos jor

nais, muito menos a menção ã violência do trânsito. Exceto em 
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períodos em que o trânsito adquiriu significado político-ec~ 

nômico. Isso sucedeu na conjuntura de 1977 quando da política 

de "racionalização do uso de combustível" e em 1986 durante o 

aumento do consumo de bens que caracterizou o início do "Pla

no Cruzado". Nessas duas conjunturas a questão do pl anejamen

to e da necessidade de fluidez colocava-se na ordem do dia, 

no primeiro caso como medidas de inibição ao trãfego de car

ros particulares e racionalização do espaço e fluxo viãrios e 

no segundo caso com propostas para aumentar o espaço para os 

automõveis e repressao ao trãfego de carros de proprietãrio 

de baixa renda. 

De outro modo, ressaltando a violência do trânsito, des 

taque e dado ã ocorrência das mortes de uma criança e uma edu 

cadora na Avenida Sumare, em 1983, período em que a discussão 

dos "direitos humanos 11 e "cidadania 11 encontrava-se no cenãrio 

político, fase de maior mobilização da sociedade civil e do 

discurso de "participação" da gestão municipal. 

Em termos de destaque, o fato também explorado pelos a~ 

tigos de imprensa durante todo o período pesquisado referiu

se ã política ou ã forma de aplicação de multas no trânsito. 

Nesse sentido verificamos nos artigos dos jornais 11 0 Estado 

de S. Paul 0 11 e "Jornal da Tarde 11
, uma ênfase nesse aspecto d~ 

rante os períodos de 1977 e 1982, e da 11 Folha de S. Paulo 11 en

tre 1986 e 1987. O discurso nos artigos de imprensa, no pri

meiro caso denuncia a multa como ingerência a um direito- de 

acordo com o liberalismo linha editorial desse jornal e como 
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instrumento de aumentar a receita da administração municipal, 

com o uso da "indústria de multas". Como atestam o editorial 

"Multas P~ogramadas" (Jornal da Tarde, 5/7/1977) e a manchete 

da .. Folha de S. Paulo'~ de 20/7/1986: "Aumento das Multas Não 

Reduz Acidentes". Essas atitudes, em relação ãs multas, tra

duz certa ambigüidade da prãtica do poder publico e também da 

prÕpria imprensa. Por um lado, a imprensa denunciando a falta 

de seriedade do orgao publico em relação ao controle, fiscali 

zaçao e punição ãs infrações, em outros, o prõprio Õrgão pu

blico relaxando esse controle e a imprensa denunciando o 

11 caos 11 e a desordem. Quando não a polêmica entre multas, os 

editoriais também destacam a 11 educação" como o instrumento 

adequado para enfrentar a ineficãcia das leis, que garante a 

impunidade dos infratores. 

Ressaltamos aqui que nosso trabalho nao pretendeu real~ 

zar anãlise do discurso da imprensa, nesse caso o prõprio tr~ 

tamento das chamadas dos artigos de jornais e sua comparaçao 

em determinadas conjunturas poderiam sugeri r sua intenção i deo 

lõgica. O prõprio termo que comumente foi utilizado para tra

tamento do trânsito: "caos" é s uges ti v o nesse senti do e pode

mos dizer que a menção ã desordem é mais constante que ã vio

lência. O assunto da violência é mais freqüente quando refe

rido a noticias de violência no trânsito e não apenas do trân 

sito. Nesse aspecto vinculação desta com adjetivos como ten

são, stress, ou caracteristica de personalidade apareceram nos 

artigos que lemos. Como dissemos, a imprensa traduz certa am

bigüidade quando denuncia o "caos 11 e a impunidade, a exigir 
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rigor, racionalidade e autoridade, em contraposição a oposi

ção que faz ãs intervenções. Em outros momentos traduz certa 

imparcialidade em relação ao tema. 

Com relação aos dois principais jornais dos quais cole

tamos artigos, o IIJornal da Tarde 11 e 11 0 Estado de S. Paulo 11
, 

notamos que enquanto a forma de noticiar do primeiro busca um 

tom mais informal, usando a curiosidade, a ironia, o humor co 

mo meio de atingir o leitor, o segundo mantem um tom mais aus 

tero, em certos momentos mais agressivo, mas buscando aprese~ 

tar um tom de imparcialidade e seriedade na divulgação dos f~ 

tos. O conteúdo divulgado e a linha editorial sao semelhan

tes nos dois jornais. Os outros Õrgãos de imprensa que apare

cem em menor proporçao traduzem em seus artigos o tratamento 

de temas de forma mais direta, caracteristica que não podemos 

generalizar justamente em decorrência da prõpria metodologia 

de seleção do arquivo que consultamos, que busca a complemen

tação desses artigos exatamente pela sua diversidade e/ou com 

plementaridade aos artigos dos dois jornais. 

Enquanto sistemãtica de trabalho procedemos 

de todos os artigos constantes das pastas durante 

a leitura 

o periodo 

de estudo, dos quais copilamos as manchetes e resumo do assun 

to quando este nos interessava mais diretamente, ou quando a 

manchete não fosse suficientemente esclarecedora do tema em 

pauta. A cõpia das manchetes foi organizada em listagem se

qüencial na ordem crescente dos anos levantados. 

Alem disso, providenciamos cõpia xerocada de todos os 
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artigos de maior interesse -aqueles que fizessem referência 

direta ã educação, ao pedestre e ãs campanhas de trânsito, bem 

como os que noticiassem programa em relação ao trânsito- e 

em seguida ordenamos também de forma seqüencial. Os artigos 

selecionados totalizaram 177 laudas fotocopiadas tamanho ofi

cio. Sobre esse material é que fizemos a coleta dos discur

sos sobre a educação, os pedestres e as campanhas. A listagem 

com a cõpia das manchetes e assuntos de todos os artigos en-

contrados, nos serviu de fonte de dados para destacar fatos, 

eventos e mudanças na politica de trânsito na cidade de São 

Paulo. 

3.1.2. CONJUNTURAS E DISCURSOS SOBRE A EDUCAÇAO E O 

COMPORTAMENTO NO TRANSITO, NA CIDADE DE SAO 

PAULO 

Destacamos no discurso a respeito do comportamento e da 

educação um primeiro momento que chamamos de culpabilização. 

Nessa fase, que limitamos entre janeiro de 1977 e setem 

bro de 1980, o discurso oficial sobre o trânsito foi o de im

plementar prioritariamente a pol1tica de racionalização do 

uso de combustiveis. 

As manchetes dos jornais em janeiro de 1977 davam desta 

que a questão dos acidentes de trânsito: 11 São Paulo, recor-

dista mundial de aciaentes de trânsito! .. ( J orna 1 da Ta r de , 

17/l/1977). Falavam de projetos da Companhia de Engenharia 
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do Trãfego (CET) -empresa ligada ã Secretaria Municipal de 

Transportes, criada em maio do ano anterior. Como projetos 

eram apontados o PROJETO VISAO, para garantir maior visibili 

dade nos cruzamentos e evitar acidentes e atropelamentos. As 

propostas destacadas: construção de passarelas para pedestres. 

Recursos financeiros para esse projeto e propostas seriam so-

licitados ao prefeito Olavo Setubal. 

Na matéria seguiam as declarações de Roberto Scaringella 

d i r e t o r do O e p a r t ame n t o de O p e r a ç õ e s d o S i s tem a V i ã r i o ( OS V) , 

ao qual a CET estava subordinada- e de Walter Suppo - dire

tor do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN); ambos apr~ 

sentados como autoridades sobre o trânsito. 

As declarações eram de que o grande numero de acidentes 

e de mortes no trânsito era devi do ao nivel de educação da 

população. 

Roberto Scaringella, segundo a matéria do Jornal daTar-

de, conceituava a 11 falta de educação" como reflexo da "falta 

de experiência que temos com o automõvel", e assim sendo este 

era utilizado para satisfazer outras necessidades: "o automõ

vel ainda e, infelizmente, uma forma de criarmos status so-

cial". 

Walter Suppo declarava, segundo o mesmo artigo: 

"No fundo, esse indice de acidentes tão elevado e 
decorrente da falta de educação da população. Os 



motoristas acham que as regras de trãnsi to não são 
para ser cumpridas( ... ) serã difícil educar o moto
rista adulto( ... ) por isso penso que sõ e necessã
rio promover cursos de educação infantil de trânsi
to, como, por outro lado, agir de forma dura com os 
adultos ( ... )fazendo com que o motorista perca sua 
carteira de habilitação com maior facilidade que 
atualmente. Temos de punir com mair rigor todo tipo 
de infração". 
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Como vemos, a educação era a primeira medida a ser invo

cada como meio de obter mudança no índice de violência do trãn 

sito. 

Na primeira fala havia a referência a um processo de edu 

caçao semelhante a uma certa idêia de adaptação com o veí-

culo, a ser adquirida com o tempo, sugerindo a necessidade de 

amadurecer, isto ê, o adulto não sabe usar o automóvel como 

adulto, diríamos. Na segunda, a proposição era de rigor, se

veridade, repressão ao adulto, e educação da criança como for 

maçao de uma geração futura. Nesses discursos notamos a sepa

raçao entre comportamento- a constatação de uma sociedade não 

plenamente amadurecida- educação- coerente com essa idêia, 

mas dirigida a uma outra geração- e repressão como meio de 

excluir os que transgridem as normas. 

Ainda nessa mesma matéria, seguindo o raciocínio, a pri

meira idêia, a de comportamento não amadurecido e complemen-

tada e qualificada de outra forma. Complementava o diretor do 

DSV: 



"o custo de utilização dos autom5veis ficari mais 
caro, e em muitos casos, completamente fora do al
cance de parte da população que mesmo agora jã ul
trapassa suas possibilidades econômicas de adquirir 
um carro. Com menos autom5veis circulando, 
menos acidentes". 

haverã 
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Segundo o raciocínio haveria um processo seletivo com as 

medidas econômicas -que estavam então sendo prenunciadas, 

pois ainda não manifestamente noticiadas, ao menos as de ra

cionalização do uso de combustíveis - e essas medidas leva

riam tambêm ã exclusão de motoristas, nesse caso nao os infra 

tores como no discurso anterior, mas os de menor capacidade 

econômica, ou seja, aqueles que utilizam o automõvel como sim 

bolo de status. Essa seletividade na circulação dos socialmen 

te menos educados, levaria ã redução dos acidentes. 

A têcnica de intervenção proposta, em ambos os casos, s~ 

ria portanto, indireta, seletiva e exclusiva. Havendo por ou

tro lado uma culpabilização de grupos e setores sõcio-econôm~ 

cos que não deveriam circular com carros no trânsito. 

O discurso, em tom de culpabilização, continuou nos me

ses seguintes, de maneira mais agressiva e radicalizada no mo 

mento em que foram anunciadas as medidas federais de raciona-

lização do uso de combustíveis. Sobre essa política e esse 

discurso notamos a reação por parte da imprensa que, nas en

trelinhas, aludia ao regime militar de então, de cujo ministê 

rio partiam as medidas da "racionalização do uso dos combustí 

veis". 
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" N a g u e r r a do t rã n s i to n a o f a 1 ta m q u a r te i s , nem a rm as " , 

11 0 automõvel, um inimigo que deve ser derrotado" (O Estado de 

S. Paulo, 17/3/1977). "Motorista sõ respeita multa e guincho", 

11 0 motorista tem que sentir no bolso o preço de sua indisci

plina" eram frases pronunciadas pelo diretor do DSV- Roberto 

Scaringella -, ao se referir ao estacionamento irregular de 

automõveis. (Aqui São Paulo, 13/4/1977). A tãtica utilizada, 

nesse caso, para a economia de combustíveis, chamada de raci~ 

nalização era a de inibir a circulação de carros particulares 

através das multas de estacionamento, e como explicitado ant~ 

riormente, aqueles de menor poder aquisitivo seriam os primei 

ros a deixar de circular. 

Na justificativa de medidas implementadas através de um 

discurso e modo autoritãrios, como a organização de "blitz", 

a explicação era dada: dos motoristas, 60% não são infratores, 

20% são infratores primãrios e 20% são reincidentes. Os 20% 

reincidentes seriam os indisciplinados, responsãveis pelas gr~ 

ves infrações que ocorrem no trânsito, como explicava Roberto 

Scaringella. E, portanto, não haveria outra solução senão pu

nir drasticamente. 

Caracterizava o discurso sobre os culpados pelo trânsito 

a isenção de responsabilidade por parte dos Õrgãos públicos 

sobre a mudança de comportamento, nesse caso sua atitude era 

reprimir através das multas. Pois, se a população nao estã 

adaptada ou faz escolhas acima de seu nível sõcio-econõmico, 

o Estado exime de sua responsabilidade por esses atos. O Es-
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tado se coloca como entidade acima do comportamento da popul~ 

çao, portador de um discurso racionalizador e interventor so

bre a sociedade. 

Nesse mesmo sentido, encontramos juntamente com o discur 

soque chamamos de culpabilização, aquele que rotula pedes

tres e motoristas. Um discurso de explicação do comportamento 

que justificava o uso de medidas coercitivas ao invés de uma 

estratégia de comunicação e informação. Embora esta- a infor 

mação- constasse dos documentos técnicos, não era o mesmo o 

discurso de autoridades, como denotava o seguinte: 11 0 motoris 

ta não respeita a sinalização porque acha que ela não e utili 

zada. O pedestre nao utiliza porque acha que o motorista nao 

respei ta 11
• Dai o uso de medi das coercitivas, a colocação de 

obstãculcs nas calçadas para induzir as pessoas atravessarem 

por onde deveriam (Jornal da Tarde, 6/6/1977). 

Residia nesse discurso e raciocinio o pressuposto da fal 

ta de condições, por parte da população, de assumir outro ti

po de comportamento ou de refletir sobre uma mensagem ou pro

posta. Esse discurso desconfiava da inteligência dos partici 

pantes do trânsito. E traduzia a 11 razão comunicativa .. existen 

te entre Estado e população. 

Ao mesmo tempo em que medidas autoritãrias eram tomadas 

pelos õrgãos da prefeitura - DSV e CET -, o Departamento Es

tadual do Trânsito (DETRAN) defendia a proposta de importação 

de tecnologias e assessoria de técnicos estrangeiros. Sua 
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preocupaçao era em relação ao exame de habilitação para con

dução de veículos e as acusaçoes em relação ã corrupçao exis

tente nesse setor que transparecia através da imprensa. Para 

Walter Suppo- diretor do DETRAN- a corrupçao e as falhas no 

exame de aspirantes a carta de habilitação são explicadas por 

que: "o homem é incompetente e parcial para examinar o desem

penho da mãquina, a solução para a indisciplina do trânsito é 

a importação de equipamentos para construção de uma pista com 

dispositivos eletrônicos que apontem as falhas durante o exa

me" (Jornal da Tarde, 6/6/1977). O que nos leva a constatar 

que, ao lado das soluções coercitivas estava um discurso de 

investir em "tecnologias de ensino" como chamariamos a aplic~ 

ção de aparelhos e mãquinas a processos de aprendizagem e ava 

liação, que novamente expressam desconfiança pela prãtica dos 

participantes dos Õrgãos públicos da sociedade. 

O discurso de culpabilização registrado em dezembro de 

1977 situava os acidentes como culpa da "impericia" e da "im

prud~ncia" dos motoristas e dos pedestres. Impericia atribui

da ã falta de treinamento de habilidades e imprud~ncia como 

resultado da falta de adaptação ã mãquina. Ao mesmo tempo en

contrãvamos na imprensa alusão ã viol~ncia do trânsito: "A Ma 

tança nas Ruas da Cidade" no editorial de "O Estado de S. Pau 

lo", de 27/12/1977. 

A ~nfase nas medidas de racionalização, multas, investi

mentos do governo federal, que apareciam nas noticias de trân 

sito iam sendo intercaladas com a divulgação do tema da vio-
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lência. Em relação as mínimas críticas por parte da imprensa 

i mobilização de guerra que se fez em torno dessas medidas são 

destacadas juntamente com reações por parte da Câmara Munici

pal de São Paulo contra essas medidas. Seguiam-se a essas re~ 

çoes, manifestações do secretãrio municipal de Transportes 

Olavo Cupertino- e do prefeito- Olavo Setübal - afirmando 

do sucesso das medidas de racionalização e da maior fluidez 

que vinha apresentando o trânsito de São Paulo. A nível de 

ministério, a declaração do ministro Shigeaki Ueki: 

"O numero de acidentes de trânsito no país caiu bas 
tante, mas o governo ainda não estã satisfeito com 
as medidas para reprimi-los (grifo nosso) ... odes
perdício de Õleo combustível ainda e grande". 

Declaração que aliava o tema dos acidentes de trânsito com a 

racionalização de uso de combustíveis. 

O a n ü n c i o de me d i d a s p a r a a g i 1 i z a r a i m p 1 a n t a ç ã o de t r a n s 

portes coletivos e seguido por matérias que denunciam a falta 

de planejamento desse setor em termos histõricos na cidade de 

São Paulo. No discurso das medidas técnicas de racionalização 

e necessãrio apontar alternativas para repressão ao uso do au 

tomõve 1 . 

O ano de 1978 trazia os seguintes temas nas manchetes: a 

implantação de obras para modificar a circulação urbana, cri~ 

ção de ãreas de pedestres no centro da cidade, implantação de 

c o r r e do r e s ex c 1 u s i vos p a r a õ n i b u s , i m p 1 anta ç ã o de um s i s tem a 
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de observação do trânsito a partir dos topos dos edifícios P! 

ra melhorar sua fluidez, lançamento do Programa de Orientação 

do Trãfego e anuncio de início dos estudos para computadoriz! 

ção dos sistemas de semãforos da capital que iria se efetivar 

em 1982. 

Paralelamente a essas notícias começavam a destacar a 

"educação de trânsito" e a implantação do PROJETO ESCOLA para 

março de 1978 e anuncio da construção do Centro de Treinamen

to e Educação de Trânsito (CETET), vinculado ã Companhia de 

Engenharia do Trãfego. Ainda na imprensa, a discussão sobre 

as multas e editorial destacando os acidentes e a violência 

do trânsito (O Estado de S. Paulo, 13/10/1978). 

O discurso sobre o comportamento e a educação toma lugar 

do discurso da "inadaptação" continuando, porem, o carãter 

culpabilizad'or. A educação aparecia como uma "carência" do com 

portamento da população. 

Em maio de 1978, Scaringella afirmava que os pedestres 

eram atropelados porque não tinham educação. A matéria de im

prensa destacava o diretor do DSV demonstrando como se deve

ria atravessar a rua, ao mesmo tempo o jornal aludia ao pouco 

tempo de abertura dos semãforos para a travessia dos pedes

tres, o que era negado pelo diretor do DSV. Este assinalava, 

em resposta, que os pedestres não sabiam usar faixas e passa

relas e "este comportamento e o reflexo da falta de educação 

de trânsito, principal causa dos acidentes que ocorrem na ci

dade" (O Estado de S. Paulo, 18/5/1978). Nessa mesma matéria 
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propunha a realização de um programa de mensagens educativas 

através da TV se houver ajuda do governo federal, especifica

mente da ARP- Assessoria de Imprensa da Presidência da Repú

blica. 

O prefeito Olavo Setúbal afirmava que os altos indices 

de acidentes 11 depõem contra nossa educação em nivel de civili 

zação" e voltava a culpar "a impericia e imprudência dos mo

toristas sao causa de pelos menos 70% dos acidentes" ( O Esta 

do de S. Paulo, 29/7/78). 

Novamente apareciam as idéias de que os motoristas nao 

estavam adaptados ã era do automõvel. O argumento visava nova 

mente justificar a aplicação de multas como forma de coaçao. 

Reiterando que mesmo as multas de estacionamento atingiam os 

motoristas de comportamento mais perigoso. A polêmica entre 

multas de estacionamento e multas de percurso vinha ãs pãgi

nas dos jornais. Uma declaração de membro do Conselho Estadu

al de Trânsito (CENTRAN) afirmava "o policiamento do DSV estã 

sendo exercido de forma errada ... multas mal lavradas ... nao 

deviam ter função apenas punitiva, mas sim educativa. Para i~ 

so o motorista terã que ser interceptado no ato da infração 

para ser devidamente orientado ... O policial nao deve simple~ 

mente ficar escondido atrãs de ãrvores ou de postes criando 

armadilhas para os motoristas infratores" (Jornal da Tarde,21/ 

6/1978). 

O diretor do DSV- Roberto Scaringella- voltava aos jo~ 
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nais para interpretar o comportamento dos motoristas na cidade 

de São Paulo, e novamente estes passavam a ser culpabiliza

dos: "nosso motorista é realmente um grosso, nao sabe guiar, 

e o que sabe guiar é imprudente ... a sociedade torna o infra

tor um herõi, porque ele foi esperto e desafiou; quando deve

ria ser visto como vilão. A solução é a educação, mas é coisa 

lenta e cara" e seguia: "em países de grau de evolução social 

maior, o infrator é considerado como um vilão, prejudicial a 

sociedade", finalizando com a explicitação de uma hierarquia 

de ações: em primeiro lugar a engenharia, em segundo, a fisc~ 

lização e por ultimo a educação (Jornal da Tarde, 4/8/1978). 

Julgamos curiosa a afirmação que invoca uma pretensa in

terpretação da sociedade que, se fiel a aparência, não vai ãs 

causas desse comportamento, e por outro lado culpabiliza mo

ralmente e destaca a sociedade brasileira como de "evolução" 

menor. Se a educação e manifestada como solução ela e, em se

guida, descartada como prioritãria, e caracterizada como len

ta e dispendiosa. 

Esse discurso coloca novamente o poder como culpabiliza

dor do comportamento da sociedade, que é julgada nao capaz, 

portanto, a educação no discurso cede sempre espaço ao condi

cionamento e ã repressão. 

Embora tenhamos verificado que o discurso da educação e~ 

tava gradativamente sendo colocado, a par de uma conjuntura 

que, como citamos, se tornava critica em relação ao autorita-
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rismo, as intervenções e aos "pacotes", os jornais que consu! 

tamos manifestavam o tom autoritãrio de que se revestiu as m! 

didas de racionalização e ironiza, como denotam as matérias: 

"As vitõrias de Scaringella na luta contra o automõvel (O Es

tado de S. Paulo, 14/4/1978) e 11 0 DSV descobriu um novo erro 

no trânsito do centro: o pedestre 11 (Jornal da Tarde, 9/5/1978). 

Anunciavam-se medidas como o PROJETO ESCOLA para dimi-

nuir a 11 defasagem existente entre o homem e a realidade do 

trânsito 11 e através da 11 Sensibilização 11
, 

11 chamada de atenção 11 

transmitir conteúdos sobre 11 sinalização, legislação, tecnolo

gia e engenharia 11
• Conceituando a educação como 11 meio de se 

adaptar ao ritmo de mudança e tecnologia", estimulando compo~ 

tamentos adequados (Jornal da Tarde, 17/3/1978). 

Proposta de educação que considerava como inadaptada e 

nao sensivel' ãs medidas técnicas de trânsito, como o uso de 

sinais e dispositivos. No diagnóstico não havia o reconheci

mento ou a indagação das causas dos comportamentos, mas a pre~ 

suposição de que, através da sensibilização e da transmissão 

de conteúdos, a população seria educada e adaptada ãs medidas 

técnicas. 

Em junho de 1978, era anunciada a realização de um Pro

grama de Redução de Acidentes que seria desencadeado nos anos 

seguintes de 1979 e 1980. 

O discurso começava a adquirir outros contornos - trans

parecendo que, decisões de amainar ou diminuir a agressi vidade 
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ao se dirigir ã população haviam sido tomadas, e que projetos 

com diagnõsticos técnicos que passam a salientar a informação 

e a educação como medidas para diminuir o índice de violência 

no trânsito estavam sendo implementadas. 

11 0 brasileiro estã se adaptando ã era do 
somente agora, e esta falta de tradição 

automõvel 
no uso do 

carro gera uma inconsciência coletiva em quem diri
ge, o que contribui para o aumento dos acidentes 11 

(O Estado de S. Paulo, 14/8/1979) e 11 a conclusão a 
que chegamos e que o trânsito depende fundamental
mente do comportamento do motorista, além das provl 
dências do DSV. Por isso estamos colocando ã sua dis 
posição informações úteis (O Estado de S. Paulo,26/ 
6/1979). 

Eis que, de inadaptado ao automõvel o 11 brasileiro 11 come-

ça a se adaptar. Sutilmente notamos uma mudança de tom no dis 

curso que ad'mite a existência de uma possibilidade que, entr~ 

tanto, não é alvo de contrapartida de responsabilidade por par. 

te dos Õrgãos públicos. O Estado colocarã informações ã disp~ 

sição, não implicando isso assumir uma política de mudança do 

comportamento dos usuãrios do sistema viãrio, pois como e afir 

mado, o comportamento depende fundamentalmente do motorista. 

Esse mesmo conteúdo encontramos nas declarações do ano 

seguinte: 

11 A falta de educação para o trânsito nao é resulta
do, apenas, da carência de civilidade, (grifo nosso) 
eis que é decorrente também do total desconhecimento 



das leis e regulamentos de trânsito (O Estado de s. 
Paulo, 11/5/1980)"; "somente através de açoes e me~ 
sagens sobre comportamentos é que podem ser baixa
dos os índices de atropelamentos"; 11 não i fãcil mu
dar o comportamento da população de uma hora para 
outra" (Folha de S. Paulo, 10/8/1980). Esse discur
so vem juntamente com a declaração explícita de Se~ 

ringella: 11 A segurança i mais importante que a flu! 
dez do trãfego" e "Para nõs o pedestre tem priorid~ 
de 11 {O Estado de S. Paulo, 4/9/1980). 
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Iniciavam-se campanhas publicitãrias, inauguração de uma 

primeira passarela na periferia, os jornais dão destaque para 

"trânsito: o maior assassino" (Jornal da Tarde, 6/2/1981) e o 

discurso i de implementar a Educação. 

A exposição dos indivíduos frente a mensagens através 

dos Õrgãos de comunicação de massa, a transmissão de conteú

dos na Escola, programas de orientação de trãfego e distribui 

çao de folhetos sobre mudanças no sistema viãrio traduziam es 

sa nova visão, que era reportada através de um discurso mais 

técnico e menos culpabilizador. 

A idéia de educação manifestava que transmitir informa-

çoes e sensibilizar seriam meios para diminuir a 11 carência 11
, 

"inadaptação", 11 defasagem 11
, que técnicos e autoridades pres-

supunham como explicação para o comportamento violento e im

prudente da população no trânsito. 

Os motoristas deixavam de ser os inimigos a serem comba

tidos e os pedestres de serem irresponsãveis, para serem des-
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tinatãrios de mensagens e informações. 

Esse discurso, agora reconhecedor do outro: a população, 

como destinatário de uma mensagem comunicativa, considerava a 

colocação de conteúdos, mensagens sensibilizadoras e informa

çao como sendo a Educação de Trânsito. Assim declarava o dir~ 

tordo DSV: 11 a idéia: Educar 11
• 

11 Fizemos um esforço de consci-

entização da população, através de filmes veiculados pela TV, 

campanhas de rãdio e dos orientadores de travessia 11
• 

Frisava também que agora a fiscalização se preocuparia 

em prevenir o excesso de velocidade. A imprensa chamava aten

ção para mudança de atitude de Scaringella de aficcionado pe

la 11 fluidez do trãfego 11 para aficcionado pela 11 Segurança viã-

ria 11
• 

11 A prio.ridade agora não é mais para a solução dos 
congestionamentos. A multa serã mais dirigida para 
o carro andando do que carro parado. O problema da 
segurança é muito mais grave que da fluidez. O nüme 
rode vitimas é muito alto ... a cidade assimilou o 
acidente de trânsito e não tem consciência de sua 
gravidade 11

• Na matéria: "Nosso trânsito melhorou, 
mas ainda é um dos mais perigosos do mundo 11

• (Shop
ping News, 8/3/1981). 

Tornavam-se constantes através dos jornais as comparaçoes 

dos indices de mortes no trânsito na cidade de São Paulo, em 

relação ãs cidades americanas e japonesas. 

O discurso procurava categorizar grupos de comportamento, 
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assim, destacava os motoristas que dirigem em excesso de ve

locidade e os "rachadores" adolescentes que realizavam dispu

tas automobilísticas nas avenidas da cidade. Tornavam-se mais 

constantes as referências ã Educação de Trânsito nas pãginas 

dos jornais. 

A idéia de desagregação ou de busca de integração esta

v a s u b j a c e n te a o d i s c u r s o . C o mo o b j e t i v o s d a E d u c a ç ã o de T r â n 

sito na Escola e feita a referência: "levar o aluno a respe.:!_ 

tara si mesmo e ao outro em qualquer via publica" (O Estado 

de S. Paulo~ 19/6/1981). "O problema fundamental e o compor

tamento~ a educação das pessoas ... não apenas frente ao trân 

sito~ mas frente ã vida, ã cidade~ ã realidade da institui

ç ã o f a m í 1 i a . O q u e p r e c i s amos e t r a b a 1 h a r a e d u c a ç ã o par a que 

as pessoas tenham um comportamento adequado". 

Como estratégia educativa prevalecia a da exposição in

tensiva aos meios de comunicação de massa. 

No final desse período encontrãvamos o início de outros 

discursos~ não exclusivos dos Õrgãos oficiais e técnicos de 

trânsito. Como exemplifica a fala do presidente da Associação 

Brasileira de Medicina do Trânsito (ABRAMET)~ que enfoca a im 

punidade e a tensão ("stress") como causadores dos acidentes 

de trânsito. A matéria destaca que de 116 mil motoristas que 

se envolveram em acidentes de trânsito em São Paulo~ no ano 

de 1981, apenas 500 foram intimados pelo Departamento Estadu

al de Trânsito (DETRAN). Segundo o presidente daquela associa 

çao- Albino Julio Scivsliski , "isso significa que muitas 
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pessoas continuam dirigindo sem as mínimas condições psicolõ

gicas e neurolõgicas". Chama atenção para o aumento das "neu

roses" como parte do comportamento dos motoristas. A presença 

dessas pessoas não "habilitadas" em termos psiquiãtricos ge

raria um círculo vicioso~ pois provocariam acidentes que por 

sua vez gerariam mais neuroses. A solução apontada é maior ri 

gidez na legislação e educação nas escolas e a incorporação 

de critérios técnicos de outras corporaçoes profissionais co

mo os médicos e os psicõlogos. 

Esse discurso transita entre o combate a impunidade dos 

infratores e a seletividade diagnõstica. A exclusão e a coer

ção executadas através do discurso técnico profissional como 

medidas de redução da violencia do trânsito. 

Outra fala foi a do medico do Sindicato dos motoristas 

de ônibus denunciando a extensa jornada de trabalho, altera

ções emocionais e "stress" a que essa categoria se expõe (Fo

lha de S. Paulo, 16/11/1982). 

O discurso da "Gestão Democrãtica"- março, 

1983 + janeiru, 1936 

As primeiras declarações que encontramos nos jornais~ de 

José Inãcio Sequeira de Almeida~ novo diretor do DSV, consta~ 

tes da matéria "Diretor aooia campanha e acusa motoristas" (O 

Estado de S. Paulo, 10/5/1983)~ classificam como "assombrosa" 
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a desobedi~ncia dos motoristas nas ruas da cidade, "desres

peito muito grande aos sinais de trinsito e nenhuma conside

raçao para com os pedestres" (O Estado de S. Paulo, 10/5/1983). 

Em seguida denuncia o fato das multas serem consideradas 

"arbitririas" quando aplicadas em função do d~srespeito e de

sobedi~ncia. 

A solução par-a o compon:a:::ento que caracterizou como de 

grande "individualismo" (por parte dos motoristas) é a da edu

cação e fiscalização "para mostrar aos infratores que a liber 

dade não deve ferir os direitos dos outros 11
• 

A Associação Brasileira de Pedestres (ABRASPE), através 

de seu presidente Eduardo Jose Daros, manifesta-se em segui

da, a favor da penalização dos motoristas que estacionavam so 

bre as calçadas. O diretor do Departamento do Sistema Viirio 

(DSV) denunciava o fato das multas terem sido relaxadas na 

gestão de Salim Curiati, por ocasião da campanha eleitoral; a 

matéria apresenta dados: em maio de 1982 o total de infrações 

punidas era de 200 mil/m~s, diminuindo para 200 mil em media 

entre novembro de 1982 a fevereiro de 1983. Com a nova gestão 

em abril ji se aplicavam 170 mil multas mensais. 

O discurso da nova gestão se iniciou, portanto, colocan

do em posições distintas motoristas e pedestres, os primeiros 

eram culpabilizados como desobedientes, enquanto os segundos 

eram situados como em desvantagem na seleção do trifego urba

no; manifestando-se assim um discurso favorivel a estes. 
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Em lQ de julho de 1983, o atropelamento da menina Fernan 

da Ferreira de Paula Assis, de 12 anos de idade, e a morte de 

Ana Maria Popovic, motivados por um carro que trafegava em al 

ta velocidade pela avenida Sumaré, desencadearam uma sucessao 

de declarações e propostas de medidas em relação a violência 

do trânsito durante todo o 29 semestre desse ano. 

O discurso do diretor do Departamento do Sistema Viãrio 

(DSV) apõs o evento enfatizava a impunidade como caracteristi 

ca do comportamento social, e o efeito da prõpria violência 

urbana desencadeada a partir dai, que gerou um circulo vicie

s o. 

Essa interpretação, novamente colocava em evidência re

lações entre o trânsito e a sociedade, como anteriormente no 

discurso de Scaringella entre 1977 e 1980, em que o comporta

mento era co'nsiderado um reflexo do atraso da "evolução" da 

sociedade em relação ao uso de uma tecnologia - o automõvel; 

sendo posteriormente substituído pela interpretação de que 11 a 

sociedade" pri vi legi ava o "vi lã o", o 11 esperto". Diferenciando 

-se daquela interpretação estava o fato de que, no primeiro 

caso a "sociedade 11 ou as prãticas que promoviam o vilão eram 

colocadas como características do outro: 11 a população .. , "o mo 

torista 11 como sujeitos transgressores, e o Estado, ou a auto

ridade, como aquele que sabe, e porta a ordem. No discurso de 

Sequeira, esses eram tomados como sujeitos que transgrediam e 

a solução era tomada por uma função publica -que não deveria 

estar ausente- de situar esses elementos em suas posições, 



com o Estado exercendo papel de ãrbitro. 

"(fundamental recuperarmos a credibilidade e o re! 
peito da autoridade .... O que nos interessa é cum
prir bem com uma função publica que tem regras pré
estabelecidas que não podem ser desrespeitadas. De 
nossa parte~ da parte da fiscalização e da parte do 
motorista. Essa recuperação~ entretanto, é um traba 
lho de médio e longo prazos, pois o 11 deslize 11 do pa! 
sado gerou uma reação em cadeia: enquanto o poli
cial passou a ser mais condescendente~ o motorista 
passou a abusar mais; a infração ao trânsito jã en
trou no seu comportamento, virou um vicio" (Jornal 
da Tarde, 2/7/1983). 
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No discurso de Scaringella notamos que a referência era 

sempre feita ao outro, ou aos outros, deixando margens a in

terpretação de que não havia muita coisa a se fazer com uma 

sociedade que assim se comportava. No discurso de 1983, havia 

a idêia da função publica como restauradora de principios, de 

um contrato de regras sociais~ 

Dessa mesma maneira, o discurso de Sequeira situava di-

ferenças~ enquanto o de Scaringella, semelhanças. Em relaçio 

ao pedestre, neste caso ele é equiparado aos motoristas~ e na 

q u e 1 e ê c o 1 o c a do em p os i ç ã o di f e r e n te : " O moto r i s ta n a o p a r a 

porque sabe que o que ele vai encontrar pela frente e apenas 

uma pessoa. Jã um semãforo~ numa esquina~ ele respeita, com 

medo de receber uma batida em seu carro; é triste, mas é ver-

dade". 
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No primeiro caso hã uma sociedade atrasada ou transgres

sora, o que equivale -mesmo que inconscientemente - ao tra

tamento que uma autoridade dã ao transgressor, e este legiti

ma sua autoridade e liberdade de dispor de pessoas e de ele

mentos desse mundo menor. 

No segundo caso, hã sujeitos em posições diferentes: uns 

mais privilegiados que outros, que portanto também transgri

dem diferentemente. A função ''autoridade" e arbitrar esse con 

flito, tomar parte nessa relação. 

Enquanto propostas para aumentar o nivel de segurança no 

trânsito Sequeira sugeria o aumento do efetivo policial, para 

lograr um policiamento ostensivo e não repressivo. O policial 

representaria a presença da autoridade, do arbitrio, da fun

çao publica. 

A dificuldade para a tomada de consciência coletiva re

sidiria no fato do acidente acontecer como algo disperso, nem 

sempre tomando conta da opinião publica como o evento ocorri

do na avenida Sumarê. 

Como comportamentos abusivos eram relatados o excesso de 

velocidade nas vias urbanas e o desrespeito ã faixa de pedes

tres, os quais, segundo o então diretor do Departamento do Si~ 

tema Viãrio (DSV), seria~ controlados através da presença do 

policiamento de trânsito nos locais mais perigosos. 

Alem desses eram relatados aspectos como a ingestão ex-
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cessiva de bebidas alcoõlicas, a falta de atenção, a fadiga 

por excesso de horas de trabalho. 

O discurso pontua situações de risco, deixando de exis-

tir a acusaçao pura e simplesmente ao motorista imprudente ou 

infrator. 

Outra fala que se pronunciou sobre o acidente da avenida 

Sumare foi de técnico do Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN), a psicõloga Zulnara Port Brasil, que fazia declara

ções sobre o comportamento do jovem no trânsito: 

11 0S jovens tendem a infringir mais as leis de trân 
sito do que outros grupos ... não e a falta de capa
citação para o ato de dirigir ... O perigo fica por 
conta da imaturidade, levando o jovem a querer ex i 
bir-se através do veiculo ... 

Para o coronel Savioli, do Comando de Policiamento de 

Trânsito (CPT) o jovem teria esse comportamento ate o momento 

de constituir familia. 

Notamos a partir do final de 1982, e em 1983 de maneira 

mais explicita, a existência de vãrias falas sobre a educação 

e o comportamento no trânsito: alem das autoridades, os te c-

nicos, as associações e os vãrios departamentos das institui-

çoes passam a se manifestar. Essas falas passavam a variar, 

desde areas do conhecimento, como a psicologia, a uma visão 

moral da familia, como instituição estabilizadora, como de

clarava o coronel. 
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A matiria "Por que acontece isto?", do Jornal da Tarde, 

de 13/7/1983, reporta pesquisa realizada pelo Centro de Trei

namento e Educação de Trânsito (CETET), da Companhia de Enge

nharia do Trãfego (CET), que discutia a relação entre educa

ção formal -escolaridade- e o comportamento no trânsito. Na 

matiria a metodologia utilizada não era especificada, divul 

gando-se porém como resultado que os motoristas do município 

de São Paulo tinham na sua maioria (44%) idade variando en-

tre 25 e 34 anos; vindo a seguir a faixa entre 35 e 44 anos 

(29%) e os jovens entre 18 e 24 anos - representavam 11% do 

total. Em relação a escolaridade: 40,8% dos motoristas teriam 

formação de nível superior; 18% cursando até o 29 grau e 41,2% 

so teriam feito o primeiro grau. Como conclusão expunha que 

"o comportamento do homem no trânsito tem a ver com uma edu

cação especifica, não dependendo apenas de conhecimentos ge

néricos adquiridos durante a formação escolar". 

Novamente a psicõloga Zulnara, do Departamento Estadual 

de Trânsito (DETRAN), falava de sua interpretação: 

"assim em maior ou menor grau, o homem encara o au
tomõvel como uma arma ... a razão é simples: o carro 
amplia uma faculdade humana, a locomoção, tornando 
possível vencer distâncias muito mais rapidamente 
do que atravis de seus prõprios meios. Ati ai, nada 
demais. O problema é a forma como cada motorista 
lida com esse poder ... Muitas vezes, o homem desca~ 
rega, no trânsito, as tensões que acumula diaria
mente. Tensões decorrentes de problemas individuais, 
como uma relação familiar ou profissional pouco sa-



tisfatõria, como também decorrentes dos problemas 
sociais. As incertezas provocadas pela conjuntura 
econômica, por exemplo, tendem a provocar irrita
ções e a dificultar a concentração ... 
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A pesquisa do Centro de Treinamento e Educação de Trân

sito (CETET) ainda reporta que os motivos da desobediência ãs 

leis do trânsito, segundo pessoas entrevistadas, (não existe, 

como dissemos, exposição da metodologia) decorreriam: 

em 85% dos casos pelo prõprio comportamento situacio

nal do motorista: pressa, impaciência, desatenção, imprudên-

c i a; 

em 15% dos casos como falta de local para estacioname~ 

to, de policiamento, sinalização adequada, fatores que atri

buem aos orgaos publicas. 

Em relação as multas: 44,5% dos entrevistados reconhece

ram a validade da multa quando o motorista colocar em risco a 

segurança; 22,4% consideraram importante multar e orientar 

sempre; 19,4%, multar toda e qualquer infração e 3,3% multar 

somente quando houver desrespeito ã orientação do guarda. Qua~ 

to ao policiamento: 45,5% consideravam o guarda, em geral, 

mal formado; 33,1% julgavam importante a presença fisica do 

policial como ação preventiva, condenando o hãbito de multar 

escondido, e apenas 3,7% julgavam os policiais de trânsito pe~ 

simos e corruptos. 
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Como medidas adotadas a partir do evento de julho, o pre 

feito da cidade de São Paulo, Mãrio Covas, e o secretãrio de 

Transportes, Getulio Hanashiro, falavam em campanhas para o 

trânsito e da participação comunitãria. Em relação a esta ul

tima, a Prefeitura faculta âs associações comunitãrias a con~ 

trução de obstãculos para a redução da velocidade dos veiculos, 

desde que supervisionadas pela Companhia de Engenharia do Trã 

fego (CET)- "A segurança dos pedestres nas mãos da comunida-

de (Jornal da Tarde, 4/8/1983). 

Essa forma - como citava a imprensa - também repassava o 

custo de obras para as associações da população. A prefeitura 

declarava falta de verbas para implementar todas as medidas 

necessãrias para o controle do trânsito. 

Em agosto de 1983 continuavam as declarações sobre as cau 

sas do trâns~to violento da cidade de São Paulo. 

O presidente da Associação Brasileira de MedicinadoTrân 

sito (ABRAMET) desenvolvia o raciocinio do individuo como vi-

tima das "tensões da vida contemporânea": 

"ao volante de um carro, o individuo que perder sua 
identidade, massificado e massacrado pela sociedade 
de consumo, isola-se do mundo e coloca-se contra ele, 
fica machão, atropela, mata e morre (Jornal da Tar
de, 10/8/1983). 

Em linha de argumentação semelhante, Sequeira afirmava: 



" o t r â n s i to a c a b a r e f 1 e t i n do a s c o n s e q u ê n c i a s de um a 
violência que estã latente na população e que e ge
rada principalmente por problemas econômicos e so
ciais ... nas épocas de crise, o índice de violência 
no trânsito e bem maior". 
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Falas que buscavam apreender uma compreensao do comport~ 

mento denunciando modos de vida, ou conjunturas econômicas. O 

indivíduo tem portanto um comportamento de efeito, a visão e 

de uma sociedade que determina perda de identidade e tensão. 

Como solução, o discurso do diretor voltava a apontar p~ 

ra a consecussao das regras de uso publico, dos dispositivos 

de segurança: 

"tem-se que exigir do motorista a obediência a de
terminados padrões de segurança, como o cinto de se
gurança. (grifo nosso), o uso de farõis baixos ã noi 
te, a manutenção do veiculo em boas condições de 
uso, o hãbito de levar crianças em bancos detrãs" 
(Jornal da Tarde, 10/8/1983). 

Fernando Perillo, do Centro de Treinamento e Educação de 

Trânsito (CETET), nessa matéria concluía o raciocínio com o 

discurso da participação: 

"Existe um estado tenso coletivo que tem origem em 
outros fatores, como os de ordem econômica e e pre
ciso discutir isso na comunidade, nos clubes, nos 
sindicatos, nos movimentos eclesiais de base, onde 
quer que seja. o importante e descobrir o que cada 



um pode e deve fazer para minimizar a tensão geral" 
(Jornal da Tarde, 10/8/1983). 
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A Prefeitura e o Departamento do Sistema Viãrio (DSV), 

atrav~s da imprensa, eram apresentados como "sem dinheiro pa-

ra executar todos os serviços que o trânsito exige ... estão 

aceitando a participação da comunidade" (Jornal da Tarde, 19/ 

8/1983). 

O diretor daquele Departamento explicava as formas de pa~ 

ticipação: 

" E x i s tem ti p os de i n te r e s s a dos n os p r o b 1 em as de t r â n 
sito: um morador, um grupo de moradores e entidades, 
empresas, escolas. Para eles haverã duas formas de 
participação. Na primeira, os interessados desenvol 
vem todas as atividades físicas para obter a segu
rança d~s ruas mediante orientação do DSV. Por exem 
plo: um grupo de moradores que esteja interessado 
em criar, no bairro, uma rua de lazer, deverã enca
minhar o pedido ao DSV ... sendo viãvel o pedido, o 
DSV marcarã o horãrio de fechamento da via e os pr~ 

prios moradores poderão comprar as cores e os cava
letes ... e uma escola que queira ter uma faixa de 
pedestres em frente ao portão de entrada dos alunos 
poderã, sempre com a orientação do DSV, pintã-la 
usando os prÕprios recursos." (Jornal da Tarde, 19/ 
8/1983). 

A mesma mat~ria dava destaque para um proposta alterna

tiva: "Uma id~ia aprovada com distinção: pneus e latas orien

tando o trânsito". Trata-se de uma id~ia de estudantes de 
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arquitetura que realizaram a experiência em Mogi das Cruzes, 

assim narrada pelo jornal: "com pneus velhos, latas usadas, 

caixas de papelão, tintas, cimento e cabos de vassoura, a pro 

pria comunidade pode implantar a sinalização de sua rua, in

dependentemente da ajuda do DSV." (Jornal da Tarde, 19/8/1983). 

O jornal "O Estado de S. Paulo" realizou uma seqüência 

de matêrias semanais tendo por objeto a violência no trânsito, 

essas matêrias sugeriam curta orientação editorial e nelas 

participantes do trânsito foram entrevistados. Com a machete: 

"Imprudência causa 75% dos acidentes", a matêria iniciava com 

a afirmação de que "os motoristas são culpados por 75% dos aci 

dentes de trânsito", estimando o numero de mortes poupado ca

so a imprudência diminuísse. A ênfase da matéria, entretanto, 

foi dada ã conservação dos automõveis; a crise econômica e a 

economia na manutenção dos ve1culos como ponto cr1tico, res

saltava ainda como aspecto: "Na zona leste, região de baixo 

n1vel de renda, por exemplo, é comum os peritos encontrarem, 

em carros acidentados, um pedal de acelerador amarrado com 

arame." 

Outras matérias destacavam "o motorista, prepotente e i_!: 

responsãvel", "infratores, uns provãveis assassinos" e "Quando 

o pedestre é igual ao motorista". Com o t1tulo "Uma trajetõ-

ria sem muitos culpados" o jornal "City News", 

trazia o depoimento do gerente do Departamento 

Normatização Técnica da Companhia de Engenharia 

de 4/9/1983, 

de Estudos e 

do Trãfego 

(CET), que declarava estarem as novas avenidas sendo inaugu-
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radas em São Paulo, sem condições adequadas para a segurança 

do pedestre: 

"São avenidas que cortam bairros importantes da ci
dade, projetadas com três ou quatro pistas para que 
os veiculos desenvolvam velocidade, com pontos de 
comercio e serviços geradores de travessias obriga
tõrias de pedestre". 

Do depoimento, concluimos que paralelamente ãs campanhas 

e discurso sobre a segurança do pedestre, a dinâmica de expa~ 

são com obras inadequadas pela prõpria prefeitura não estava 

recebendo essa mesma prioridade. 

Na mesma matéria o técnico defendia o aumento da fisca-

lização para reduzir a impunidade e aplicação de multas pesa

das para que as regras bãsicas de disciplina no trânsito fos-

sem aceitas. 

O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Trân 

sito (ABRAMET) defendia a aplicação de educação no trânsito 

em todos curr1culos escolares e melhorar o sistema de conces-

são de carta de habilitação, defendendo também a revisão pe

riõdica do estado do motorista para manutenção da CNH. 

O discurso que se seguia nos jornais durante os Últimos 

meses de 1987 girava em torno da questão da "impunidade" dos 

infratores, e dos atos violentos no trânsito, discurso compa~ 

tilhado por técnicos e autoridades, e da "agressividade" como 
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comportamento presente na circulação urbana, as questões so

ciais e a dificuldade econômica são apregoadas e sugeridas co 

mo causa dessa tensão. A nivel de proposta, o poder publico 

patrocinava campanhas e falava em aumentar vigilância. 

Durante o mes de agosto as manchetes intercalavam chama

das para campanhas de "Paz no Trânsito" contrapondo-se a 

violência, e anúncios de "Mais Rigor no Trânsito da Cidade" 

(Jornal da Tarde, 23/8/1983). Essas matérias destacavam as 

reuniões entre prefeito, secretãrio municipal dos Transpor

tes, comandante do Policiamento do Trânsito, diretor do Depa~ 

tamento do Sistema Viãrio (DSV) e secretãrio de Estado da Se

gurança Publica. As intenções eram aumentar o policiamento o~ 

tensivo e a aplicação de multas. A aplicação de multas, prin

cipalmente nos veiculas em movimento, era defendida pelo dir~ 

tor do Departamento do Sistema Viãrio (DSV) como medida de ca 

rãter educativo, como reforço negativo para inibir comporta

mentos indesejados. Entretanto, frisava que: "a multa apenas 

não educa, necessãrio se faz um programa de educação da pré

escola ã universidade". 

Em setembro eram anunciadas as medidas do Programa Bãsi

co de Segurança do Trânsito, que segundo a matéria "O grande 

plano para tentar melhorar o nosso triste trânsito" (Jornal 

da Tarde, 20/9/1984) eram as seguintes: intensificação da fi~ 

calização com punição das infrações cometidas com o veiculo 

em movimento; instalação de postos avançados de socorro, com 

rãdio, guinchos e ambulâncias, para rãpido atendimento dos 
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acidentes; aquisição de motos e veiculos de patrulhamento e 

aumento do efetivo policial. 

Essas medidas seriam tomadas ao lado da realização de 

dois projetos: o projeto corredor 11 que procurara adequar o 

comportamento dos moradores e usuãrios dos corredores de trá

fego da periferia••; o projeto transição 11 irá chamar a atenção 

dos passageiros que descem nos terminais de ônibus e estações 

metro-ferroviários, para os perigos do trânsito que enfrenta

rão com pedestres 11
• 

Com relação ãs campanhas, seriam planejadas em torno de 

sete temas e mais a realização de um concurso abrangendo a 

11 educação dirigida ã comunidade 11
• 

Os temas básicos de campanha seriam os seguintes: 11 Segu-

rança de Pedestres .. ; 11 Paz no Trânsi to 11
; 

11 Segurança dos Moto-

ciclistas .. ; 11 Uso do Cinto de Segurança 11
; 

11 Transporte de Crian 

ças em Banco Detrás 11
; 

11 Alcoolismo 11 e 11 Velocidade Excessiva ... 

Ainda eram anunciados, na area de engenharia, os seguin

tes projetos: 11 calçadas 11 : a construção de calçadas em ruas da 

periferia; 11 refugios para pedestres 11 : construção de ilhas pa

ra proteção de pedestres em vias largas; 11 deficientes fisi

cos11: criando facilidades de circulação atravis do rebaixame~ 

to de guias; 11 conversão 11
: implantação de sinalização em cru

zamentos especificas, observando preferência aos pedestres; 

11 fase para pedestres 11
: aumento do tempo dos semáforos para 
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pedestres, para facilitar a travessia; "iluminação de locais 

com acidentes noturnos" e "passarelas e defesas". 

Segundo o depoimento do secretãrio municipal dos Trans

portes, Getulio Hanashiro, a estimativa era de que: "90% do 

orçamento da Companhia de Engenharia do Trãfego ... serao em

pregados na sua implantação" (do programa) (Jornal da Tarde, 

20/9/1983). 

Os artigos encontrados davam destaque as campanhas~ em 

especial i campanha de "Paz no Trânsito" que seria realizada 

em 30 de novembro de 1983: 11 toda campanha realizada por tele

visão e outdoors tiveram certo resultado: em apenas dois me

ses houve uma pequena redução no numero de acidentes .. ~ relat~ 

va o jornal "O Estado de S. Paulo 11 ~ de 2/10/1983~ no termino 

de sua série de reportagens sobre os 11 perigos no trânsito 11
• 

Entretanto~ o mesmo jornal estampava em lQ de dezembro 

desse ano uma matéria em que traduzia uma certa decepção so

bre o "Dia da Paz no Trânsito": "No trânsito~ dia normal: 194 

acidentes"; 11 Sem muito entusiasmo~ os engenheiros da Companhia 

de Engenharia do Trãfego (CET) e os policiais do Departamento 

do Sistema Viãrio (DSV) confessaram que o comportamento dos 

motoristas paulistanos pouco mudou ontem" (30/11) ... e o se

cretãrio dos Transportes declarava: "pode ser um primeiro pa~ 

so para uma mudança coletiva de comportamento da população. 

Mas um passo importante do ponto de vista quantitativo e que 

leva a conclusão de que novas campanhas específicas devem 
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ser feitas periodicamente, com aumento, também, da fiscaliza

çao policia1 11
• 

Ainda afirmavam os técnicos que apesar de o 11 0ia da Paz 

no Trânsito .. não ter sido um dia sem acidentes, haviam sido 

registrados menos acidentes que nos demais dias do ano, fato 

também registrado nos dois dias anteriores ã campanha. 

A partir do acidente da avenida Sumare, quando a questão 

de violência do trânsito ganhava as pautas, sucediam-se notí

cias sobre a violência no trânsito. Havia ênfase em discussões 

que terminaram em agressões e mortes. Esse tipo de notícia 

apareceu nas manchetes também durante todo o ano de 1984. 

Na t6nica dessas notícias estava, alem da descrição de si 

tuações que envolviam uma certa trama, a exploração da prepo

t ê n c i a de j o .v e n s , p r o f i s s i o n a i s , f i s c a i s do g o v e r n o f e de r a 1 , 

militares, e vítimas como estudantes, mulheres grãvidas, pais 

de família. 

Alem dessas matérias, encontramos o destaque para prote~ 

to de moradores da periferia em relação a atropelamentos e as 

sucessivas reuniões de prefeitura com responsãveis pela segu

rança da cidade, declarando a necessidade de aumentar a fisca 

lização e policiais efetivos. 

Evidenciamos a partir do final de 1982 o aparecimento de 

outros interlocutores nas falas do trânsito: além de técnicos 

e representantes de associações civis, apareciam os movimentos 
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de bairro e os interlocutores polfticos. A manchete "O Protes 

to de Sapopemba", no Jornal da Tarde, de 19/3/1984, apresent~ 

va a fala de representantes de movimentos de periferia e de 

partidos polfticos. 

A noticia descrevia o atropelamento e morte de um menino 

de 11 anos, seguido pela mobilização de grupo da população lE 

cal que iniciou a quebra do asfalto da avenida Sapopemba, zo

na leste, conseguindo no dia seguinte a ida do prefeito Mãrio 

Covas ao local. O protesto se situava durante comfcios pelas 

11 eleições diretas 11
, na região. 

Segundo a matéria, as frases dos que realizavam o prote~ 

to enquanto quebravam o asfalto a picaretas: "A zona leste e 

um setor esqueci do", "Chega de morte", "Essa e para o Mal uf 11
, 

"Pelas eleições diretas para presidente! .. , "Passarelas .. , "O 

assassino e o governo que não olha pelo povo", "Se eu fosse 

Paulo Maluf não morreria atropelado". 

Destacava-se ainda a presença de um vereador do Partido 

dos Trabalhadores (PT) que declarava: "Assim, sõ falta exe

cutar o que o povo faz: o povo estã mostrando qual e a solu

çao para os técnicos que não saem de seus gabinetes e que 

criam uma via expressa sem pensar na população. Ultimamente, 

sõ através de pressão as autoridades estão executando o que o 

povo pede!" 

Verificamos que da fala sobre o comportamento do outro e 

de sua ignorância e inaptidão econômica e cultural, para tran-
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sitar na cidade de São Paulo, que caracterizou o discurso au

toritãrio durante o ano de 1977, passamos ãs falas em nome da 

população e do pedestre- do poder como ãrbitro e representa~ 

te destes ou daqueles setores. Dos que vivem e sabem por que 

vivem os problemas, e dos técnicos e politicos que planejam e 

falam. Finalmente, a imprensa destacava a fala de movimentos 

na periferia e de uma conjuntura politica que despertava a 

possibilidade de chamar atenção do poder para o "setor esque

cido" da cidade. A matéria citava a reação da população fala~ 

do: "Depois que morre tanta gente fazer isso?" "Tinha de ter 

sido feito hã muitos anos" - dizia uma senhora, no que concor 

dava plenamente um morador da região hã mais de 20 anos, que 

dizia: "Jã perdi a conta de quanto sangue jã vi" (Jornal da 

Tarde, 19/3/1984). 

Nas matérias seguintes que se sucederam durante todo o 

ano, o discurso do aumento do efetivo de fiscalização, ou de 

aumentar o rigor veiculado pelas autoridades, permanecia nas 

negociações: "Proposto mais rigor no trânsito" com as segui~ 

tes declarações do diretor do Departamento do Sistema Viãrio 

(OS): "t preciso ir mais alem, dentro do âmbito de competên

cia da Secretaria de Segurança Publica, como a cassaçao ou a 

suspensão das carteiras de habilitação, num trabalho conjunto 

do DSV e do DETRAN". "Um forte sentimento de impunidade por 

parte dos infratores". Por outro lado, as declarações do se

cretãrio (de Estado) da Segurança Publica, Michel Temer, que 

informava a intensificação do policiamento ostensivo de trân

sito .. principalmente na periferia" e explicava: 



"O prefeito nos relatou epis6dios em que os motori! 
tas desobedecem flagrantemente, por exemplo, os si
nais de passagem de pedestres. Isto, na periferia 
tem causado transtornos e fatalidades, com a morte 
de vãrias pessoas" (O Estado de S. Paulo, 28/3/1984). 
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Entre anúncios de campanhas agosto de 1984) e da solenj_ 

dade do curso de reciclagem do Departamento Estadual de Trân

sito (DETRAN) "mais motoristas, de volta â escola" (Jornal da 

Tarde, 3/8/1984) voltãvamos a encontrar como referência a in-

tenção do policiamento ostensivo, como relatava a matéria: 

"Proposta: toda a PM fiscalizando o trânsito" (Jornal daTar

de, 19/9/1984); a sugestão era colocar toda a PM e nao apenas 

o Comando de Policiamento de Trânsito fiscalizando a circula-

ção viãria. O secretãrio municipal dos Transportes declarava 

que: "Isso eliminarã a impunidade que se verifica no trânsito 

da cidade". Relatava ainda que campanhas que estavam sendo re 

alizadas, falavam sobre a crise "que acaba aumentando a agre~ 

sividade das pessoas" e destacava a falta de recursos econõmi 

cosem São Paulo, "a exemplo de outros países que investiram 

recursos infinitamente maiores" (Jornal da Tarde, 14/9/1984). 

Em fevereiro de 1985, a imprensa iniciava a crítica ao 

aumento do numero de multas aplicadas, com a tradicional alu-

são da "indústria de multas". Essa indicação, rebatida pelo 

novo comandante do Policiamento do Trânsito, falava em aumen

tar o efetivo policial do trânsito, com a justificativa de qu~ 

"segundo a ONU, nas grandes cidades, é necessãrio um mínimo de 

1 policial para cada 250 habitantes" e acrescentava, "segundo 

entendo a educação e o grande problema do trânsito em São Pau 
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lo" (O Estado de S. Paulo, 23/2/1985). A questão das multas 

voltava a ser denunciada na imprensa em agosto e outubro: "uma 

multa a cada três minutos: multas por avançar o sinal verme

lho". (Jornal da Tarde, 29/8/1985). O diretor do Departamento 

do Sistema Viãrio (DSV) declarava que essa quantidade ainda 

representava muito pouco frente ao numero de infrações reali

zadas pelos veículos em movimento na cidade de São Paulo. 

Esse assunto voltava aos jornais em outubro~ com o mesmo 

tipo de declaração do diretor do Departamento do Sistema Viã

rio (DSV}: "O DSV estã multando pouco 11 (Diãrio Popular~ 9/10/ 

1985). 

Em maio e julho matérias destacavam: "menos mortes no 

Trânsito da Cidade de São Paulo 11 (Jornal da Tarde~ 21/5/1985) 

e 11 Trânsito melhora em São Paulo 11 (O Estado de S. Paulo~ 20/ 

7/1985). Nes~as matérias o secretãrio municipal de Transpor

tes associava a diminuição das fatalidades ãs campanhas que 

vinham sendo realizadas e ainda ao uso do cinto de segurança~ 

que declarava: "se tornou obrigatõrio 11
• 

r interessante notar no título da ultima matéria a idéia 

de 11 melhoria do trânsito 11 vinculada ã diminuição do numero de 

mortes. A idéia de melhoria contraposta a de 11 Caos"~ ocorreu 

em outras conjunturas vinculada ã fluidez do trânsito. 

Porem~ no mesmo ano~ manchete do 'Uornal da Tarde"~ de 14 

de setembro~ destacava o problema da violência no trânsito de 

outra maneira: "O Trânsito de São Paulo, fazendo cadadiamais 
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vftimas" traz o depoimento do diretor do Centro de Treinamen

to e Educação de Trânsito (CETET), Fernando Perillo, que apr~ 

sentava a segurança do trânsito como problema de "saúde das 

cidades", "dos cidadãos pedestres e motoristas". "Até hoje, 

esse problema era visto dentro de outro contexto, o trinômio 

fiscalização, engenharia e educação ... agora, nao pode mais 

ser encarado como um fenômeno comportamental do indivíduo e 

sim como epidemia desse comportamento ... (grifo nosso) 

Também fazendo declarações sobre a violência do trânsito 

-o diretor de Desenvolvimento e Planejamento da Companhia de 

Engenharia do Trãfego (CET) Renato Nilto Cardoso falava sobre 

a impunidade: 11 a questão da violência no trânsito e uma ques

tão política. Num país como o nosso, onde reina a impunidade, 

é muito comum um comportamento generalizado de descaso com as 

regras do trânsi to 11
• 

11 Um motorista de Ônibus' por exemplo, 

que é obrigado a trabalhar dez, doze horas por dia dentro des 

se contexto de pressão, acaba mesmo tendo o seu comportamento 

alterado". 

Ainda eram destacadas como propostas na matéria que co

bria a 11 Semana do Trânsito .. , a criação de um .. Conselho Nacio

nal de Segurança Viãria 11 e o estabelecimento de um 11 Plano Na

cional de Segurança Viãria ... 

O discurso sobre o trânsito adquiria no ano de 1985 um 

significado polftico, dentro da conjuntura brasileira de en

tão, a discussão sobre a Constituinte. A perspectiva dos pro 

blemas vão, no discurso polftico, passar pela tãtica de con-
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quista do poder federal, a idéia é que o ajuste dos problemas 

tais como a legislação, a impunidade, o conjunto de regras, a 

arbitragem que o Estado exerça sobre os cidadãos necessitavam 

ser revistos, assim como o poder necessitava ser revisto. A 

resolução tornava-se uma perspectiva, problemas, questões pa

ra serem agitadas em função da idéia de implantação de uma no 

va Constituição. "Nossos motoristas e pedestres são mesmo in

disciplinados. E sou de opinião de que a Constituinte deveria 

ter uma dedicação especial ao problema do trânsito, criando 

leis reais rigorosas," (O Estado de S. Paulo, 20/7/1985) de

clarava o secretãrio municipal de Transportes, Getulio Hana

shiro. 

Notamos que esse período representou um novo discurso e 

novas propostas; o ponto negativo do trânsito deixava de ser 

o 11 caos 11 ou a 11 morosidade 11 para a ser 11 Violência 11
; e a indis

ciplina, desobediência, uma questão de cidadania, da necessi

dade de instituição de um conjunto de regras que orientem a 

circulação. O trânsito tornou-se uma questão política. 

A segurança desaparece de cena: o governo 

Jctraiu l,luaaros 

Ainda antes da posse de Jânio Quadros como prefeito, o 

jornal "O Estado de S. Paulo", que durante a gestão de Mãrio 

Covas abriu espaços e manchetes para a questão de segurança e 

as campanhas de trânsito, estampava matéria com o título "Trân 

sito cada vez pior. Omissão do DSV incentiva os abusos" onde 
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culpava a direção daquele õrgão de fazer política e entregar 

o trãnsito ao "caos". Descrevia a situação com termos como 

"bagunça" e caracterizava o trãnsito como lento. Essa matiria 

prenunciava o discurso da gestão de Jãnio Quadros. 

Em 20 de fevereiro de 1986, no mesmo jornal, Roberto Sca 

ringella, que retornava como secretãrio municipal de Transpo~ 

tes, fazia o seguinte discurso que, sob a manchete 

qella: O Tr?nsito Democrãtico", gerou o caos: 

"Scarin-

"A confusão no trãnsito de São Paulo i o reflexo do 
caos intenso que existia no DSV, onde foi abandona
do o princípio de hierarquia, com o prejuízo da efi 
ciência administrativa e operacional" ... "inventa
ram um trânsito democrãtico que significava impuni
dade e não cabe em São Paulo." 

Voltava~se assim ao discurso autoritãrio, que nesse mo-

mente destacava o princípio de autoridade como h i e r a rq ui a: 

mando, subordinação. Assim, o trãnsito (e seus participantes) 

deveriam ser ordenados, colocando-se sob a hierarquia do po-

de r. 

Completando a matêria, Roberto Scaringella falava de seu 

programa: multar impiedosamente, para restaurar a hierarquia; 

modificar a legislação, que i muito branda; rever a lei de zo 

neamento e construir garagens subterrãneas. 

Discurso que deixava sem definir- ou dizer- em que me

dida o prõprio õrgão, Secretaria Municipal dos Transportes, 
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poderia cumprir esse programa: o de mudar inclusive a legis

lação de trânsito- que no caso do Brasil e de competencia fe 

deral. A construção de garagens e programa de obras seriam o 

discurso presente e dominante a respeito do trânsito. Apesar 

disso, o programa citava a Educação de Trânsito e a realiza

ção de campanhas. 

A publicação dessa matéria era seguida por polêmica com 

o ex-secretãrio dos Transportes, Getulio Hanashiro, em mate

ria 11 Hanashiro: Terror torna trânsito ruim 11 (O Estado de S. 

Paulo, 21/2/1986). 

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) declarava a 

necessidade de realizar programa especial para obter indices 

de acidentes zero; entretanto suas propostas, como durante to 

do o periodo analisado, continuavam as de anunciar a visita 

de técnicos ~strangeiros: 

11 com a colaboração de técnicos dos Estados Unidos, 
iremos desenvolver um programa-piloto ... durante um 
ano faremos um movimento intensivo de prevenção de 
acidentes que serã desenvolvido nas escolas, empre
sas e clubes. Temos certeza que o indice vai come
çar a cair sensivelmente.. (O Estado de S. Paulo, 
14/3/1986). 

A proposta era de montagem de cursos de direção defensiva. 

O delegado do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) 

fazia a declaração: 



"conscientizar os motoristas de que i preciso res
peitar a sinalização. os pedestres. a sua prõpria 
v i da , e di r i g i r o v e i cu 1 o c o m a u tono m i a . S õ me s mo 
deste jeito, educando a população para o trânsito. 
i p os s i v e 1 di m i nu i r o in di c e de a c i de n te s de Sã o Pau 
lo" (Jornal da Tarde, 14/3/1986). 
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O discurso demonstrava a educação de trânsito como açao 

e resultado de aplicação de uma técnica específica dirigida 

ao motorista, de maneira semelhante a 1976, quando a açao 

era equipar o õrgão com pistas eletrônicas para 

dos exames de habilitação para motoristas. 

realização 

Alem do anuncio de visita e propostas dos técnicos de ou 

tros países, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) em 

1986 anunciava a reabertura da "Escola Mirim" com o objetivo 

de 11 formar motoristas mais responsãvei S11
• Tratava-se da Ci da-

de das CrianÇas, onde se realizariam visitas programadas para 

escolas; e os motoristas infratores ali seriam levados para 

assistir o treinamento das crianças no trânsito (Jornal daTar 

de, 8/4/1986). 

A partir de fevereiro daquele ano, o Plano Cruzado tor-

nou-se responsãvel pelo 11 CaOS 11 no trânsito, como declarava 

Scaringella em relação ao absurdo do congelamento dos preços 

dos combustiveis que levava o "caos" ao trânsito, com a pre

sença de "carros da periferia" sem condições de circular (O 

Estado de S. Paulo, 23/3/1986). 

Em abril lançava-se a "operação cruzada" para combater 



195. 

os congestionamentos. Na mat~ria "Um Programa de Emerg~ncia 

para melhorar" (O Estado de S. Paulo, 5/4/1986), afirmava-se 

que o prefeito Jânio Quadros estava irritado com o "caos". O 

secretãrio municipal de Transportes lançava um plano de emer

g~ncia, com os seguintes pontos: controle do uso e ocupaçao 

do solo; construção de 63 obras viãrias para aumentar a rede 

de circulação; operação "cruzada" para combater as conseqü~n

cias do "plano cruzado"; treinamento de 8.000 professores do 

Projeto Escola; programa de voluntãrios do trânsito; campa

nhas pelo rãdio e TV; controle do fluxo de Ônibus pelo compu

tador. 

O programa buscava a melhoria da fluidez, aliando propo~ 

tas de educação. A segurança e o combate a viol~ncia deixavam 

de ser o objetivo principal que passava a ser o combate ao 

"caos": "A prioridade e agilizar o trãfego nos 'corredores de 

trãfego• onde circula a maioria da população .. (Jornal daTar

de, 8/4/1986). 

Em matéria seguinte, com o titulo 11 Campanha tenta mudar 

trânsito em São Paulo 11 (O Estado de S. Paulo, 9/4/1986), ex

plicitava-se o objetivo da educação e campanha. Scaringella 

falava que o objetivo da campanha era "mudar o comportamento 

do ·motorista para o trânsito fluir 11
, e ainda declarava: "Qua.!!_ 

do se mant~m o pedestre fora da via publica, e o trãfego estã 

1 i v r e par a os v e i cu 1 os , e outra v i t õ r i a ! : ! 11 

Em 10 de abril, no artigo "Aumenta fiscalizaçio no trân

sito" li Scaringella falava de implantação dos postos de apoio 
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para operaçoes de fiscalização que teriam como principal meta 

a apreensão de carros que estivessem com mã aparência ou com 

documentação em atraso. Estes, deveriam deixar de circular (O 

Estado de S. Paulo, 10/4/1986). 

Em 11 de abril o destaque foi dado para o Plano de Emer

gência aprovado por Jânio Quadros ainda antes de viajar (O E~ 

tado de S. Paulo, 11/4/1986) anunciando construções de túneis, 

incentivo ãs empresas privadas para explorarem estacionamen

tos, repressão aos marreteiros e regulamentação do horãrio de 

carga e descarga" (O Estado de S. Paulo, 11/4/1986). 

Discurso semelhante seria proferido em 14 de maio de 1986 

quando adicionou-se a essas medidas a do aumento do valor 

das multas por estacionamento que seria solicitado ao Conse

lho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A matêria "Scaringella 

propõe multa's mais elevadas para caos no trânsito" falava so

bre soluções e repressão aos carros estacionados. 

A matéria "Aumento das multas nao reduz acidentes.. (Fo

lha de S. Paulo, 20/7/1986) relacionava o aumento do numero 

de multas e aumento dos acidentes no primeiro semestre de 

1986, aludindo que a política de multas do prefeito Jânio Qua

dros, antes de prevenir acidentes estaria aumentando a renda 

da Prefeitura. 

Em agosto e setembro os jornais anunciavam campanha a 

ser realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). 

Tratando-se em verdade da proposta de Direção Defensiva jã 
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anunciada em abril. O presidente da Associação Brasileira de 

Medicina do Trânsito (ABRAMET), Albino Julio Scivnski, em ma

téria da"Folha de S. Paulo", de 21/9/1986 ("DETRAN prepara cam 

panha preventiva para prevenir acidentes"), declarava: "uma 

campanha preventiva sõ pode ser bem sucedida se feita a par

tir de um programa amplo, que atinge todos os segmentos da so 

ciedade, através de virias entidades representativas", segui

do pelo presidente da Associação Medica do Brasil, Nelson Gui 

maraes Proença, "Se ações preventivas fossem adotadas hoje, o 

quadro certamente seria outro nos prõximos 30 anos." 

E finalmente, em dezembro, destacava-se a primeira cam

panha que a Secretaria Municipal de Transportes realizava, não 

voltada exclusivamente para fluidez do trânsito. Com a decla

ração de Scaringella, de que estaria mais preocupado 11 Com o 

trabalho de salvar vidas que podem se perder no trânsito, do 

que no trabalho de divulgação do DSV 11
, anunciava a distribui

çao de 500 mil folhetos e 30 mil cartazes sobre o perigo de 

dirigir alcoolizado. 

Em 1987, a Secretaria Municipal de Transportes lançava a 

11 Rãdio-Trânsito 11
, através de um programa de três horas por dia 

numa emissora particular. 

O discurso sobre o rãdio como meio de comunicação e sua 

eficãcia sobre o trinsito era definido como: nr preciso info~ 

mar cada vez mais a população se quisermos melhorar o trinsi

to. Esse programa vai servir como um canal de comunicação, i~ 

formação e formação para o publico" (Jornal da Tarde, 9/l/1987). 
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A idéia da informação do usuãrio, particularmente do mo

torista como forma de melhorar o trânsito, predominantemente 

se dirigiu ã informação de estados e situações das vias, sen

do previsto um horãrio para perguntas dos usuãrios (estimara

se a população em 70% dos motoristas). 

Hã um mes no ar- ocupando o horãrio das 7 ãs 10 horas -

a Rãdio Trânsito despejava, diariamente, mais de 340 informa

çoes como congestionamentos, avenidas com trãfego bom, aciden 

tes, carros quebrados. 

Os temas tratados eram: acidentes de trânsito, estaciona 

mentos, falta de calçadas. A Rãdio procurou estabelecer um ca 

nal de contato para reclamações e ações (Jornal da Tarde, 9/ 

1/1987). 11 0 ouvinte ouve a informação que quer ... 

Em maio de 1987 o secretãrio municipal de Transportes p~ 

dia exoneraçao. 11 As pessoas não podem esperar milagres das au 

toridades ligadas ao trânsito ... Parece que as pessoas ainda 

trazem o reflexo da cidade patriarcal do ciclo do café. Acham 

que o poder publico tem que providenciar estacionamento gra

tuito e lugar para todo mundo circular 11
• Como medidas que in.:!_ 

ciou, apontava: "obras no sistema viãrio 11
, 

11 CÕdigo de obras e 

lei de zoneamento 11
, 

11 CÕdigo Nacional do Trãnsi to- revisão das 

multas de estacionamento". Como intervenções realizadas no 

trânsito, citava: a mudança de horãrio do transporte de carga 

e descarga, a "operação cruzada", a "Rãdio Trânsito", a im

plantação de guardas em guaritas nos grandes cruzamentos. 
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Em 12 de agosto de 1987 a "Folha da Tarde" noticiava a 

criação dos "Voluntãrios do Trãnsito" como prestadores de ser. 

viços de "educação da população". Parecia ser uma medida mui

to mais de efeito do que de intervenção real sobre os partici 

pante~ de trânsito, pois os "voluntãrios" eram formados por 

"figuras represent~tivas" de instituições civis e militares e 

a matéria não deixava claro qual seria o seu papel. 

Em dezembro de 1987 houve a mençao ã "Cidade Mirim" rei

naugurada no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), uma 

cidade em miniatura para ser visitada por escolares que apre~ 

deriam e vivenciariam noções de sinalização e regras do trân

sito. 

3.1.3. DISCUSSJI.O 

A anãlise dos discursos relacionados ãs conjunturas que 

detectamos a partir dos discursos constantes da imprensa, nos 

levou a situar os seguintes interlocutores e abordagens: 

Com relação aos interlocutores, a presença constante, di 

ríamos, do cotidiano da discussão e da intervenção sobre o 

trânsito na cidade de São Paulo, do poder municipal, represe!!_ 

tado mais diretamente pelo diretor do Departamento de Servi

ços de Operações Viãrias (DSV), e seguido por técnicos da Com 

panhia de Engenharia do Trãfego (CET), vinculada ã Secretaria 

Municipal de Transportes. As declarações do executivo munici-
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pal eram menos constantes, mas apareciam em momentos de maior 

inflexão, em geral, momentos em que a violência do trânsito se 

tornava também mais presente nas pãginas dos jornais: como o 

caso da conjuntura de 1978, com o anuncio da mudança de prio

ridade- fluidez para segurança e na conjuntura desencadea

da a partir de julho de 1983, com as mortes na avenida Suma

re, fato que desencadeou toda uma discussão sobre a violência 

do trânsito. Na ultima conjuntura ate o momento de seu pedi do 

de demissão, era o secretãrio municipal de Transportes que vj_ 

nha a publico falar demedidas de impacto para melhorar a flui 

dez do trânsito. 

Os representantes de Õrgãos estaduais apareciam de manei 

ramais esporãdica nas manchetes, em geral para anunciar eve.!:!_ 

tos oficiais, como a visita de técnicos estrangeiros que da

vam sugestões para o trânsito. O discurso desses Õrgãos apar~ 

cia como mais afastado das medidas imediatas e cotidianas no 

trânsito. Alem de seus representantes formais, registramos de 

poimentos de técnicos desse setor, que apresentaram trabalhos 

de resquisa, como também ocorreu com os da Companhia de Enge

nharia de Trãfego (CET). principalmente a partir de 1983. 

Sem duvida, foi na conjuntura de 1983 a 1985, que se ve

rificou uma maior diversidade dos discursos a respeito de me

didas para reduzir a violência do trânsito de São Paulo: têc

ni cos dos Õrgãos de trânsito, representantes de assoei ações 

da sociedade civil -Associação Brasileira de Medicina do Trân 

sito (ABRAMET) e Associação Brasileira de Pedestres (ABRASPE), 
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principalmente -, representantes da população, de grupos de 

intelectuais, artistas, partidos politicos. Foi, enfim, o mo

mento em que a "violência do trânsito" esteve em evidência. 

Por isso chamamos a conjuntura seguinte como aquele em que a 

segurança saia de cena. 

Em relação aos discursos sobre Trânsito, Educação e Com-

portamento, classificamos a presença dos seguintes discursos, 

configurando abordagens em relação ao trânsito: 

1- O discurso autoritãrio e a visão de exclusão e con-

trole relacionada com a necessidade de ordem e disciplina e 

não necessariamente com a redução da violência do trânsito. 

Predominante em 1977 na época de implantação das medidas de 

racionalização do uso de combustiveis. A atividade principal 

veiculada pelo discurso da autoridade do Departamento do Sis

tema Viãrio lDSV) e a de punição econ6mica em relação ao esta 

cionamento irregular e a intenção de fazer diminuir o numero 

de carros em circulação. Esse discurso estã diretamente vin

culado a medidas econômicas determinadas pelo governo federal, 

sob regime autoritãrio. 

Relacionamos esse discurso com as prãticas de saude -pu-

blica do século XVIII e no Brasil no inicio do século: ordena 

çao das cidades, mobilização militar e uso da força para afa~ 

tar individuas, com a existência de um Estado centralizador e 

autoritãrio. A açao em relação ao trânsito, conforme apareceu 

pela imprensa, foi contudo menos intensa que estas, entretan

to, possui um traço em comum que e o de desconsideração pelos 
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hãbi tos e costumes da população. O discurso começava por 

depreciã-la para em seguida determinar o que devia ser feito. 

A obediência e a coerção eram o conteúdo educativo das rela

çoes. 

2 - O discurso da sociedade nao preparada, nao adaptada 

para o uso do vefculo, ou da sociedade começando a se adaptar, 

correspondeu ao momento seguinte da conjuntura relatada acima. 

Traduzi a o momento de uma "distensão" em que os Õrgãos publ i

cos colocavam a informação como suprimento ã população. Cara~ 

terizava também esse momento, o inicio de prãticas de "ações 

comunitãrias" pelos Õrgãos de trânsito, na busca de aliviar o 

impacto das obras e intervenções que buscavam soluções a cur

to prazo para racionalizar o trânsito (programa de orienta

ção), o uso de transportes cole ti vos (corredores de õni bus), 

as ações sobre as vias: construção de passarelas, de faixas 

de retenção e segurança para pedestres, de barreiras para im

pedir travessia em locais considerados impróprios. Correspon

de ã conjuntura entre 1978 e 1982, quando as medidas técnicas 

de segurança que estavam sendo planejadas começavam a ser co

locadas em prãtica. 

O discurso de educação é um discurso de "ação social": 

sensibilizar a população para medidas sociocêntricas e de pa~ 

ticipação- visando pacificar a implantação das medidas tecni 

cas propostas. Foram realizadas campanhas que utilizavam ima

gens de impacto e violência para chamar atenção do publico. 

Correspondendo ãs propostas de "educação da sociedade" basea-
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das nos modelos de educação em saüde jã apresentados - Trans

missão Cultural e o Modelo de Crenças. Os indivíduos continua 

vam a ser desconsiderados, no momento em que eram definidos 

como 11 carentes de educação .. e adotantes de comportamentos 11 não 

civilizados 11
• 

3- O discurso do Estado ãrbitro, que reconhecia a violên 

cia e a desigualdade entre motoristas e pedestres, e que ao 

mesmo tempo reclamava dos limites da sua disponibilidade eco-

nômica e de recursos humanos para 11 arbitrar 11 esse con f1 i to, 

contextualizado na conjuntura de 1983 a 1985. Correspondia ao 

discurso da chamada 11 gestão democrãtica 11
, momento em que os 

conflitos políticos e efeitos da crise econômica eram mais ex 

plícitos na sociedade brasileira, e que aumentava o numero de 

interlocutores a discutir temas como a violência, a cidadania, 

a democracia. Esse discurso propunha a existência de um Esta

do que educasse não através da passagem de informações, mas 

através de sua presença como mediador do conflito. A partici-

paçao e a necessidade de segurança do trânsito faziam par te 

desse discurso. A participação como forma de dividir com as 

açoes locais onus e responsabilidades em relação aos conflitos 

de trânsito. E a segurança através de planos de implantação 

de medidas internacionalmente recomendadas, adaptadas ãs ne

cessidades e peculiariedades locais. Em relação aos modelos, 

havia a postura de pesquisa do comportamento como variãvel in 

terferente na violência do trânsito, planejamento e realiza

ção de campanhas. O modelo de planejamento se relacionava com 
1+7 propostas como a do Modelo PRECEDE 
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4- A partir de 1985, a retomada do discurso autoritãrio, 

que associava a tomada de medidas técnicas de emergência com 

o uso de meios de comunicação de massa. Era um discurso de i!!_ 

tervenção sobre a cidade, de grandes obras no sistema viãrio, 

privilegiando o trãfego do automóvel particular, da obediên

cia e da ordem. A segurança era aspecto secundãrio nesse dis 

curso. O Estado no caso a Prefeitura-, aparecia como de

sobstruidora e modernizadora das vias. O apelo ã ordem era co 

colocado em cena. A seqüência dessa politica, em periodo pos

terior ã nossa anãlise, demonstrou o uso de medidas coerciti-

vas econômicas multas- para desobstruir as calçadas, res-

peitar faixas de pedestres, etc .. Ficando por analisar os efei 

tos dessas medidas, que consideraríamos como 

tais". 

"comportamen-

3.2. A EDUCAÇAO DE TRANSITO NA CIDADE DE SAO PAULO 

3.2.1. AS PROPOSTAS T~CNICAS 

Tendo como referência a localização e descrição das con

junturas e discursos sobre o trânsito na cidade de São Paulo, 

durante o periodo apresentado, passaremos ã exposição das pr~ 

postas e discussões técnicas sobre educação de trânsito que 

embasaram as medidas implementadas nessa area e que aparece

ram de maneira fragmentada através da fala das autoridades e 

do discurso veiculado pela imprensa. 
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-Período de 1978-1982 

A educação para o trânsito encontrava-se definida atra

ves de notas e relatórios técnicos e de artigos produzidos na 
- 8,9 
epoca .como: "processo de transmissão de informações relati-

vas ao sistema viãrio, que visa desencadear atitudes e com

portamentos coerentes com o estãgio e desenvolvimento do sis

tema e com o nível de adaptação de seus agentes" 

Essa definição trazia como base diagnõstica a mesma vi-

sao que transparecia no discurso oficial identificado nos jo~ 

nais desse periodo: O comportamento inadequado de motoristas 

e pedestres como reflexo da defasagem existente entre o homem 

e a realidade de trânsito, defasagem essa explicada como: "o 

recente aparecimento em massa do automõvel", o "êxodo rural" 

e a mã formação em relação ao trânsito. 

Tratava-se, portanto, segundo a definição educativa se

lecionada, de expôr o homem a informações e conteúdos que eli 

minassem essa defasagem. Esse suprimento de informações leva-

ria ã mudança de comportamento. O conteúdo mencionado dizia 

respeito ãs mudanças na legislação, sinalização, alteração de 

fluxo, orientação de percurso, etc .. 

A exposição dos objetivos desses documentos técnicos ma

nifestava a sua filiação a uma concepção de educação determi

nada pela transmissão de conteúdos. A função da educação se-

ria a de funcionar como instrumento que possibilitasse a pas-
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sagem das informações ã população. Portanto, a utilização de 

folhetos em locais onde intervenções de engenharia de trãfego 

foi realizada era o método mais utilizado. Ficou explicita tam 

bem a subordinação dessa atividade ã engenharia. 

Além desse conceito e prãtica de educação encontramos a 

referencia ã "ação comunitãria" que se encontrava assim defi-

nida: "um trabalho de açao comunitãria, dentro da problemãti

ca trânsito, deve ter como objetivo desenvolver comportamen

tos e atitudes sociocentricas em oposição ãs atitudes e com

portamentos egocentricos predominantes em nosso trânsito" 8
'Y. 

Essa "ação comunitãria", malgrado sua definição a mp 1 a , 

destinou-se a obter a adesão da população ãs propostas técni

cas de enqenharia de trânsito que em outras conjunturas repr~ 

sentaram rejeição e atitudes de protestos por parte da popul~ 

çao. O objetivo da ação comunitãria era a "montagem de um sis 

tema que estimulasse a população no sentido de participar dos 

projetos de alteração de trânsito através de reuniões si stemã 

- - 8 9 ticas com tecnicos de trafego" ' . 

A metodologia proposta consistiu no desenvolvimento de 

t ris etapas : 

1 - A mobilização, entendida como uma "atuação generali

zadora" de contatos com a população da ãrea delimitada atra

ves de seus grupos significativos. Nessa etapa, a população 

era posta a par da proposta técnica de engenharia e solicita

da a participar do diagnõstico das vias de acesso e dos recur 
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sos comunitãrios (instituições de atividade religiosa, educa

tiva, comercio, lazer, industria, prestação de serviços, etc.). 

Em seguida era elaborado material de apoio (folhetos) e convi 

tes para as reuniões. 

2 - A nucleação. Assim que se verificava a adesão de gr~ 

pos ã proposta, formavam-se grupos-tarefa para desempenho das 

atividades. 

3 - A açao organizada. A formação, apos a implantação do 

projeto de um 11 grupo voltado para a observação do trânsito de 

cada região que se comunicaria com os Õrgãos responsãveis". 

O conteudo discutido nessas reuniões e as propostas de 

açao diziam respeito ãs formas de organização dos fluxos lo

cais e de uma maior racionalização das atividades em função 

da intervençâo realizada. (ANEXO II) 

Apesar da exposição do trabalho de açao comunitãria ci

tar a "coparticipação dos elementos da comunidade com os téc

nicos que operam o sistema no dia a dia" e "envolvê-los tanto 

na caracterização dos problemas como na solução dos mesmos", 

essa iniciativa visava controlar as reaçoes que pudessem ad

vir das resistências ãs mudanças do fluxo local, partindo da 

constatação de que a população se posicionava como "meros es

pectadores, critico a tudo que se faz e se propõe". 

Consideramos essa visão do processo educativo filiada a 

modelos mais adaptativos do que a propostas dialéticas de edu 
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caçao em que a população participa de toda a discussão de dia~ 

nõstico tecnico. 

Alem disso, a educação para o trânsito assim concebida 

objetivava mais a adaptação da população a intervenções téc

nicas ligadas ã melhoria da fluidez e da racionalidade dos 

trajetos do que ao aumento da segurança e redução dos aciden

tes. Isso pode ser observado ao analisar o conteúdo dos folhe 

tos nos quais não se encontra referência a prevenção de aci

dentes ou a menção ã violência do trânsito como questão prio-

ritãria. (Anexo II) 

Apesar dessa consideração ressaltamos como positivo nes

sa prãtica o fato de criar uma rede de envolvimento entre o 

planejamento tecnico e as populações locais. 

- O per1odo entre 1983-1985 

Nesse per1odo verificamos a mudança da proposta metodol~ 

gica da educação de trânsito. Isso se evidencia inclusive na 

reestruturação funcional do Centro de Treinamento e de Educa

ção de Trânsito (CETET), responsãvel pelas ações comunitãrias 

desenvolvidas no per1odo anterior. Na reestruturação a area 

anteriormente denominada de "Comunicação Social" dã origem a 

duas novas ãreas: "Educação e Treinamento .. e "Participação C_Q 

munitãria 11
• Alem dessa mudança destacamos a criação do "Nucleo 

1 8, 2 ;j 

de Estudos e Pesquisas do Comportamento" . 
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A definição de participação comunitãria era assim descri 

ta: "Esta ãrea tem por objetivo promover, incentivar e desen

volver reuniões, palestras, seminãrios, junto ãs entidades re 

presentativas da sociedade civil e da comunidade em geral, es 

timulando a participação e a integração com os técnicos de 

trânsito e transporte, visando com isso viabilizar planos e 
. b f.. . 11 20,21 proJetos em ene 1c1o comum . 

Os termos uti 1 i zados denotam uma apreensao diferente da 

realidade. Ao se referir ã questão da representatividade da 

sociedade civil hã nessa definição referência explícita a re

lações de poder e da busca de mecanismos consensuais. A mudan 

ça do termo .. ação comunitãria 11 para .. participação comunitã-

ria .. reflete outra concepção política a respeito dessa ativi

dade. O uso de métodos de exposição e discussão de idéias e 

referido como um dos objetivos. Como pudemos levantar a res

peito dos artigos de jornal, a questão da violência do trânsi 

to esteve em pauta durante esse período, ao mesmo tempo em 

que, em termos políticos, se verificava um maior nível de mo-

bilização da sociedade civil. 

A 11 parti c i p ação p opu 1 a r,. 
1 8 

c o mo a r e a t é c n i c a realizava 

suas atividades locais motivada por dois tipos de situação: 

quando orgãos locais, através de ofícios formais ou solicita

ções telefônicas, pediam a presença de técnicos para discutir 

assuntos ligados ao trânsito local, ou quando a população re~ 

lizava protestos e bloqueava ruas, motivada pela ocorrência 

de mortes violentas. Nos relatõrios de atividades verificamos 
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a referência aos locais em que as reuniões eram realizadas, 

destacando a opção pelo atendimento ãs solicitações de morado 

res de regiões periféricas da cidade. 

Através da imprensa pudemos verificar também que a parti 

cipação representava, para os Õrgãos publicas, uma política 

de propor aos moradores a execução de obras por eles financia 

das, como solução para a falta de verbas disponiveis para es

sa execuçao. 

Essas propostas procuravam colocar a educação como forma 

de relação politica, iniciando-se a utilização de metodologias 

baseadas no diãlogo e na troca de conhecimentos. A referência 

ao conhecimento que a população detinha sobre o local em que 

habitava era defendi do por atores políticos nao pertencentes 

ao partido no poder nesse momento, conforme artigo de impren

sa que jã citamos. 

3.2.2. OS PROGRAMAS DE EDUCAÇAO DE TRANSITO 

Situamos aqui as açoes identificadas como de 11 Educação 

de Trânsi to 11 na cidade de São Paul o. 

Dividimos nossa exposição considerando as açoes desenvol 

vidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e pela 

Secretaria Municipal de Transportes, através do Centro de Trei 

namento e Educação de Trânsito (CETET). 
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Curso de reciclagem para motoristas infra-

tores 

No Departamento Estadual do Trânsito (DETRAN) 31 a ativi

dade de rotina que passou a ser desenvolvida pela Divisão de 

Educação de Trânsito refere-se ao Curso de Reciclagem para Mo 

toristas Infratores. 

Esse curso começou a funcionar a partir de agosto de 

1983, sem entretanto ser formalizado por dispositivo ou ato 

legal. 

Como objetivo do curso entende-se 11 a conscientização e 

educação dos motoristas como forma de prevenir acidentes de 

trânsito a fim de assegurarmos e elevarmos o nivel de nossa 

sociedade, realçando a tais participantes a importância dos 

bens humanos' fundamentais, tais como: a vida, a saude, a li

berdade, a integridade fisica, honra, o patrimônio, seguran-
3 l 

ça, paz, liberdade, harmonia, etc... considerando-se como de 

11 Carãter eminentemente educativo .. e não punitivo. 

Os motivos de cometimento de infração dos que vem sendo 

reciclados são: incontinência (desobediência ou desacato a au 

toridade policial, ter entregue seu ve1culo a pessoa nao habi 

litada, dirigir sem habilitação, participar de .. rachas .. , di

rigir 11 tãxi frio .. ou usar veiculo particular para transporte 

remunerado; dirigir em estado de embriaguez alcoólica, usar 

combustivel irregular (gãs liquefeito de petróleo), estacio

nar sobre calçada. 
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Os responsáveis e instrutores do curso sao oficiais da 

Policia Militar do Estado de São Paulo. 

Os conteúdos constantes do curso sao: noçoes de medicina 

de trânsito; circulação de trânsito: definições de vias publ~ 

cas; velocidades, sinalização convencional adotada, regras de 

ultrapassagem; noções de direção defensiva; legislação de trâ~ 

sito; dados estatisticos sobre acidentes de trânsito; psicol~ 

gia e relações humanas. 

Esse conteúdo e desenvolvido em oito horas/aulas, com me 

todo expositivo, utilização de lousa e giz; ãlbum seriado e 

quadros. Ao final o motorista reciclado recebe um oficio cer

tificando sua presença no curso, o que poderã diminuir o pe

riodo de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, caso 

esse motorista tenha tido o documento apreendido por infração. 

- Treinamento para motoristas de tãxi 
8

'
9 

O treinamento para motoristas de tãxi passou a ser reali 

zado pela Prefeitura do Municipio de São Paulo a partir de 

1973. Em 1976 foi assumido pela Secretaria Municipal de Tran~ 

portes (anteriormente era de responsabilidade da Secretaria 

do Bem-Estar Social) e finalmente colocado sob responsabilid~ 

de do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET), 

quando da sua implantação. 
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Esse curso e colocado como pré-requisito para que o in

div1duo possa ser considerado motorista de tãxi profissional. 

O programa bãsi co desenvolvi do tem duração de 25 horas, 

estando assim divididas: Introdução (2 horas): explanação so

bre a importância da profissão de motorista de tãxi; Explana

çao sobre direitos e deveres do motorista profissional (CLT) 

(3 horas); Relações Humanas (5 horas): exposição-aula para 

conscientizar o motorista da habilidade de tratar com passa

geiros ... Estabelecer um bom relacionamento grupal, que possa 

ser estendido ao seu trabalho, o qual envolve contatos com 

pessoas, e o objetivo do tema 11
; Regras de Trânsito- Preven

ção de Acidentes (5 horas): identificar a importância da ob

servaçao as regras de trânsito constantes do CÕdigo Nacional 

de Trânsito {CNT), bem como conhecer maneiras de prevenir aci 

dentes pessoais, com passageiros ou terceiros; Primeiros So

corros (5 horas): abordando situações de emergência como: des 

maio ou mal subito, convulsões ou ataques, dor no peito, al

coolismo, hemorragia, acidentes com fraturas, acidentes com 

queimaduras, acidentados inconscientes e atendimento de emer

gência no caso de parto; Conhecimento da Cidade (5 horas). 

-Motoristas e cobradores de ônibus 

Em 1976 foi elaborado na Companhia de Engenharia do Trã

fego (CET) o curso para motoristas e cobradores. O objetivo 

principal foi o de levar o motorista a aprender técnicas para 
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economia de combustivel e conhecimento do sistema de trânsito 

na cidade de São Paulo
8
'Y. 

Esse treinamento nao foi desativado em função do desin

teresse das empresas privadas em afastar o profissional dura~ 

te o periodo do curso, com um total de 24 horas e 16 horas de 

treino (opcional) de volante. 

Alem desses cursos, a Companhia de Engenharia do Trãfego 

(CET} organizou treinamentos especiais quando da implantação 

de projetos como 11 Corredores de ônibus 11
, 

11 ãreas de pedestres .. 

e treinamentos ãs empresas quando solicitados 9, 2 u 

O Õrgão implementou também cursos de reciclagem e de atu 

alização para técnicos de engenharia do trãfego. 

- Comentãrios 

Como limitação aos cursos de treinamento 1 evantamos o 

seu carãter rotineiro e burocrãtico. O que caracteriza também 

a reciclagem de motoristas infratores. 

A nao inovação pedagÕgica e a utilização de técnicas for 

mais e tradicionais de transmissão de conteúdos. 

Essa ãrea pressuporia a existência de troca de informa

çoes entre técnico e treinando, com situações possibilitado

ras do confronto do conteúdo técnico instrumental e da prãti

ca de cada motorista. 
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P r o g r a mas v o 1 t a dos p a r a a e s c o 1 a e a com u n i da de 

• O Projeto Vida 

O Projeto Vida foi implementado a partir de 1984 por con 

vênio entre o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Po

licia Militar do Estado de São Paulo (batalhões de Policia de 

Trânsito) e a Secretaria de Estado da Educação (desenvolvido 

em escolas da rede publica estadual do interior do Estado de 

São Paulo e da capital). Em 1987 foi desativado por falta de 
32 

verbas . 

Como objetivos pretendia participar da comunidade "de 

forma a participar que a comunidade se movimente no sentido 

de buscar soluções para os problemas que ela prÕpria tem con

dições de resolver de forma mais eficaz que o poder publico, 

por atuar na conscientização da população e por complementar 

a educação da criança dotando-lhe de senso de responsabilida

de". O projeto consta de 3 fases: na primeira, os policiais 

militares ministram a instrução basica de segurança no trânsi 

to a todos os alunos do estabelecimento de ensino onde sera 

implantada; na segunda fase serão treinados alunos e pais v~ 

luntarios, que comparao a Brigada Escolar e o Corpo de Contro 

ladores de Travessia, responsaveis pelos cortes de trânsito, 

quando da travessia das vias pelas crianças; na terceira fa

se, os pais e alunos voluntarios assumem definitivamente o con 

trole da travessia, contando, se necessario, com o auxilio da 

unidade de Policia Militar da sua area. 



216. 

Sua implantação resultava tambim da criatividade dos pais 

e professores envolvidos, pois a sinalização das vias era fei 

ta a partir de materiais aproveitãveis e construidos pelos 

pais, alunos e professores. 

Esse projeto apresentava como ponto positivo a mobiliza

çao da comunidade local como forma de envolvê-la nos proble-

mas de segurança. 

Notamos que esse programa foi desenvolvido apos a conju~ 

tura das mortes ocorridas na avenida Sumari em São Paulo, e se 

f'ncaixava naproposta de participação como diretriz politica do 

governo estadual na epoca. 

• Reuniões comunitãrias 

Como re·latamos no item referente ãs propostas técnicas, 

no periodo compreendido entre 1977 e 1982 realizavam-se reu

niões de "ação comunitãria" nas ãreas de implantação de pro-

jetos. 

A partir de 1983, com a mudança politica ocorrida na Pr~ 

feitura do Municipio de São Paulo, foi realizado um seminãrio 

sobre Participação Popular em Trãnsito e Transportes, com di~ 

cussão de outras propostas de tratamento para a "participação 

popular", termo qualitativamente diferente de "ação comunitã-
1 8 

ria" 

A "participação popular .. como conceito passou a considerar 
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a população como sujeito de açoes e interlocutora na discus

são de propostas técnicas. 

A prãtica desenvolvida pela ãrea de "participação popu

lar" do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET) 

passou a ser de realização de reuniões com a população, a paE 

tir da solicitação de associações de moradores, diretõrios p~ 

liticos, escolas, etc., com exposição de idéias técnicas e dis 

cussoes a respeito da politica de trânsito e transportes na 

cidade de São Paulo, essas discussões passaram a ter carãter 

mais critico, e representaram o inicio de uma proposta "inte

rativa" em que técnicas passaram a ser discutidas a partir do 

confronto de idéias e reivindicações
18

• 

Destacamos ainda a presença de dois programas com temas 

relacionados com a população escolar: 

• O concurso: "A segurança nas estradas come 

ça na escola" 

Realizados três eventos entre 1984 e 1986, esse concurso 

foi promovido pelo Desenvolvimento Rodoviãrio S/A. (DERSA) 

empresa vinculada ã Secretaria de Estado dos Transportes 

Secretaria dos Transportes, Secretaria de Estado da Educação, 

Policia Militar do Estado de São Paulo, e contou com o apoio 

de empresas privadas. 
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O concurso constava da proposição de temas para que os 

alunos matriculados em escolas publicas e privadas da capi-

tal e do interior do Estado de São Paulo- discutissem e com-

pusessem mensagens que seriam classificadas e premiadas. Essas 

mensagens passariam em seguida a fazer parte de folhetos so

bre segurança nas estradas, que o Desenvolvimento Rodoviãrio 

S/A. (DERSA) distribuía em seus pedãgios 
3 3 

• A cidade mirim 

Tratava-se de um espaço onde eram simuladas vias de trã

fego e onde as crianças podiam vivenciar o trânsito conduzin

do veículos de pequeno porte, sinalizando e fiscalizando ações 

de trânsito. A 11 Cidade Mirim" foi construída pelo Departamen

to Estadual de Trânsito (DETRAN), que organizava visita de e~ 

colares a esse local. A 11 Cidade Mirim" encontra-se desativada 

desde final de 1987. 

O DETRAN elaborava materiais pedagÕgicos para serem dis

tribuidos ãs crianças. Tratava-se de histõrias em quadrinhos 

que "modelavam" comportamentos definidos para travessia de 

crianças, e transmissão de noções de segurança na utilização 
3 o 

de transportes individuais e coletivos 



3.2.3. EDUCAÇ~O DE TR~NSITO NA ESCOLA 

Deste item constam dois tipos de atividades: 

-a educação de trânsito enquanto atividade curricular; 

programas de educação com a participação de escola

res, pais e comunidade. 

Em relação aos Õrgãos públicos, a sistemãtica de pesqul 

sa e discussão da Educação de Trânsito, a partir de 1976, 

ocorreu a nivel da Prefeitura Municipal de São Paulo como im

plementadores primeiramente no Departamento de Operação do Si.?_ 

tema Viãrio (DSV), posteriormente na Companhia de Engenharia 

do Trãfego (CET) e o Centro de Treinamento e Educação de Trân 

sito (CETET). 

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), vinculado 

a Secretaria de Segurança Publica, também desenvolveu progra

mas voltados para os escolares, porem em 1987, época em que 

foi realizada a pesquisa ou feito o levantamento, encontravam

se desativados. 

A Educação de Trânsito na Escola foi meta de programa 

federal a partir de 1979. O Ministério da Justiça, através do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) em convênio com a Uni 

versidade Federal do Rio Grande do Sul, elaborou programas p~ 

ra capitais brasileiras, exceto São Paulo que jã possuía 
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programa implantado. Em convênio com o CONTRAN, a Companhia 

de Engenharia do Trãfego (CET) elaborou programa e material 

didãtico para a Educação de Trânsito a nível de 2Q grau lj 2 , 9 3 

Como citamos, essa ãrea vem sendo desenvolvidaem Õrgãos 

municipais, em São Paulo, desde 1976, envolvendo escolas pu

blicas municipais, estendendo-se também a unidades da rede pa!_ 

ticular de ensino. O programa esteve voltado para alunos do 

lQ grau, embora o 11 Projeto Escolar 11 propusesse a existência 
62 

de programas da pré-escola ao 29 grau . 

O programa constituiu do treinamento de professores da 

rede municipal e de escolas particulares e distribuição de ma 

terial para professores e alunos. 

Consultamos relatórios de atividades da Companhia Esta

dual de Trãfego (CET) existentes e não nos foi possível afe-

rir com precisão o numero de escolas envolvidas a cada ano, 

pois o esquema de relatõrio não foi uniformizado. Isso fez 

com que as atividades relatadas como realizadas, nao pudessem 

ser nem somadas nem comparadas, deixavam duvidas em relação ã 

unidade de referência; numero de professores treinados ou nu

mero de escolas em que se efetivaram programação com os alu-

nos. 

Os dados mais objetivos que obtivemos referem-se ã im-

plantação do 11 Projeto Escola 11 promovido pela Companhia de 

Engenharia do Trãfego. Uma pesquisa avaliativa foi realizada 

em 1978, procurando aferir o nível de informação das crianças 
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sobre o trânsito. O resultado da pesquisa demonstrou que "a 

criança tem conhecimento dos elementos do Sistema trânsito, 

bem como dos comportamentos que se esperam dela como pedestre, 

porem, o problema estã na incorporação, por ela, desses com-
62 

portamentos" Concomitantemente foram realizadas observa-

çoes sobre o comportamento da criança como pedestre, na ci

dade de São Paulo. Com base nesses estudos foram elaborados 

objetivos, por nivel de escolaridade, que foram transformados 

em conteúdos assim definidos: 

Pré-escola, situando a criança como pedestre depen

dente 

• mudanças de atitudes e comportamentos por parte dos 

pais e educadores; 

• aquisição de comportamentos corretos pela criança; 

lQ grau: programaçao desenvolvida durante o semestre 

escolar considerando o aluno como pedestre semi-inde-
• 8 6 

pendente e dependente, com os segu1ntes temas: 

• orientação no espaço urbano; 

• elementos do sistema trânsito; 

• sinalização; 

• comportamentos do pedestre semi-dependente e inde

pendente; 
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• atitudes corretas na utilização dos meios de trans

porte; 

• brincadeiras em vias publicas; 

• sistema de trânsito na cidade de São Paulo. 

Paralelamente a implantação do item trânsito no curr1-

culo escolar, o .. Projeto Escola 11 previa a instalação de equi

pamento de segurança nas imediações da escola composto por: 

semãforo para pedestre, com botoeira, para utilização 

na travessia de escolares; 

sinalização horizontal: faixa de retenção, faixa de 

segurança e a palavra ESCOLA; 

sinalização vertical: placas de regulamentação deve

locidade e advertência. 

Esse equipamento instalado tinha como objetivos: 

- em relação ao motorista: alertar sobre a proximidade 

de travessia de escolares, regulamentar a conduta que tem de 

seguir dentro da corrente de trãfego junto ãs escolas, orien

tar para um comportamento condicionado e satisfatõrio ã segu

rança individual e coletiva; 
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-em relação ao pedestre: indicar o direito de passa

gem; desencorajar a travessia em diagonal e/ou fora da faixa 

de segurança, oferecer condições de segurança ã entrada e sai 

da das aulas e em outros momentos de travessia. 

A i m p 1 anta ç ã o do 11 Projeto E s c o 1 a 11 f o i r e a 1 i z a da em três 

escolas-piloto, no inicio de 1978. A implantação de sinaliza

ção ocorreu a partir de 1977- num total de 52 escolas neste 

ano, e 94 em 1978. 

Analisando a proposta de Educação de Trânsito do 11 Proj~ 

to Escola 11 a partir do Manual do Professor, nela identifica

mos: 

Em relação ao Nivel I - pedestre dependente 

A existência de objetivos integrados em relação ã cri 

ança e ao adulto (pai e professor), e integrados com a impla~ 

tação do sistema de sinalização junto ã escola. Os objetivos 

são sintetizados nas seguintes expressões: "sinalizar a via", 

"informar, desenvolver e capacitar o aluno" e "atingir o adu_l 

to". Os objetivos pedagÕgicos para o lQ grau denotam a exis

tência de uma preocupação com o desenvolvimento de operaçoes 

discriminatõrias nos alunos. As operações mencionadas sao o 

desenvolvimento do sentido de orientação no espaço, com sensl 

bilização visual e sonora. A discriminação de comportamentos, 

e a exploração dos sinais de trânsito. 

A técnica proposta é a de realização de atividades 
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d i v e r s i f i c a d as : d rama t i z a ç ã o , p e s q u i s a , j o g os , m u r a 1 , c o 1 a g em. 

1 - N"" 1 a& - Em re açao ao 1 ve I I 

Manual dirigido a professores com alunos na faixa etã 

ria compreendida entre 12 e 17 anos (Pedestre Independente). 

Os objetivos propostos sao: 

1 - Conceituar o sistema trânsito na cidade de São 

Paulo. 

2 - Identificar os pontos de referência visual/sonora 

e de uso para orientar-se no espaço urbano. 

3 - Identificar os elementos de sinalização do siste

ma trânsito. 

4 - Identificar e discriminar os comportamentos ade-

quados do Pedestre Independente. 

5- Identificar e discriminar os diferentes meios de 

transporte e sua utilização- Identificar os com

portamentos adequados na utilização dos transpor

tes coletivos. 

6 - Discriminar o comportamento em relação as brinca

deiras em vias publicas. 

7 - Identificar os pontos de assimilação (Revisão Ge-

ral). 
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As técnicas utilizadas sao exposição, dramatização e pe! 

quisa, predominando a primeira. 

Notamos através da forma de exposição dos objetivos a 

tendência e valorizar a transmissão de conteúdos, esta fica 

mais explfcita quando da forma de avaliação proposta: "avali~ 

çao individual através de atividades", vaga em relação a se 

ter como objetivo a apreensão de determinado comportamento ou 

a memorização do tema exposto, ou se o objetivo ê o desenvol

vimento de determinada reflexão ou habilidade. 

Como limites desses objetivos pedagógicos consideramos 

o fato de proporem aos professores conteúdos, que guardam uma 

forte tendência para serem transmitidos e avaliados como "nor 

mas morais", ou "preceitos formais" que levam ao aluno a sua 

memorização para responder corretamente. Exemplo disso ê a co 

locação do Manual (Nfvel II) em relação ã conduta do pedestre. 

Em re 1 ação ã conduta do pedestre, esta e co 1 oca da em te_!: 

mos dos objetivos pedagógicos como a assimilação de atitudes 

corretas. Nesse caso, não hã a definição explfcita, como cita 

mos na discussão feita por pesquisadores europeus, no sentido 

de levar a uma reflexão crftica, ou de discussão da validade 

desses preceitos em relação ã realidade. 

O CÕdigo Nacional de Trânsito apresenta as seguintes nor 

mas de conduta para o pedestre: 

"I. Nas estradas, andam sempre em sentido contrãrio 
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ao dos veicules e em fila ünica, utilizando obrigatoriamente 

o acostamento, onde existir. 

II. Nas vias urbanas, onde nao houver calçadas ou fai 

xas privativas a ele destinadas, andar sempre a esquerda da 

via, em fila Ünica, e em sentido contrãrio ao dos veicules. 

III. Somente cruzar a via publica, na faixa prõpria, 

obedecendo ã sinalização. 

IV. Quando nao houver faixa prõpria, atravessar a via 

publica perpendicularmente as calçadas, e na ãrea de seu pro

longamento. 

V. Obedecer a sinalização ... 

Todas essas normas do 11 CÕdigo 11 representam preceitos bas 

tante formais de circulação. 

Alem dessas, o manual acrescentou outras normas para de 

finição de .. comportamentos ao atravessar as ruas .. : 

- Olhar os olhos do motorista. 

-Olhar a posição dos carros em esquinas: perceber se o 

carro estã em posição de dobrar ã esquerda ou ã direita, atra 

ves do pisca-pisca e/ou da posição dos pneus dianteiros. 

-Atravessar em linha reta e devagar: o cruzamento de 
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uma via, em diagonal, pode economizar tempo mas, certamente, 

nao economiza vidas. 

- Usar a passarela. 

Em 1986, foi elaborado um novo Manual para o Professor 

com novo Programa de Educação de Trânsito para lQ Grau 95
• 

Esse segundo manual e mais sintético na parte introdu

tõria do que os dois primeiros, editados em 1978. A opçao pe

la transmissão de conteúdos tornou-se mais acentuada, havendo 

grande ênfase na descrição de conhecimento dos meios de trans 

porte. Alem dessa mudança no conteúdo hã também uma diferen

ça na distribuição do mesmo ao longo do Curso de lQ Grau, co

mo Programa Formal de Ensino. Entretanto, a n1vel de suges

tões dadas, o manual propõe atividades que despertam a parti

cipação do prÕprio aluno. Introduz também o tema do uso da bl 

cicleta e da motocicleta focalizando, prioritariamente, os co~ 

selhos de como andar e as normas que proíbem seu uso em deter 

minadas vias. 

O projeto para educação de trânsito para 2Q 

Grau (convênio MJ (MEC) PMSP) 

A realização de um projeto de Educação para alunos de 2Q 

grau, visando a faixa etãria dos 14 aos 18 anos, iniciou-se 
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em 1979, e foi precedida pela elaboração de pesquisa sobre o 

comportamento do adolescente no trânsito em ãreas urbanas bra 

sileiras. A mesma procedeu a uma discussão metodolõgica para 

coleta dos dados, com a utilização de procedimentos qualitati 

vos: anilise do conte~do de entrevistas abertas realizadas com 

jovens em areas metropolitanas brasileiras~ 2 a a n i 1 i se de b o 

letins de ocorrência em que houvesse envolvimento de aciden

tado nessa faixa etiria. Foi realizada em dois grupos de jo-

vens, os jovens: 11 rachistas 11 

nas em avenidas em São Paulo 

praticantes de corridas notur

e envolvidos em acidentes de 

trânsito (este segundo grupo foi considerado em virias capi

tais brasileiras). Procedeu-se nas entrevistas a abordagem an 

tropolõgica. Como resultado obtido, apresentou o perfil do j~ 

vem como preconceituoso em relação ã juventude (duvidando da 

prÕpria prudência, experiência e maturidade de seu grupo) e em 

relação aos seus parceiros de trânsito. Os que se referem .. mo 

toristas 11 acusam os 11 pedestres 11 como culpados pelos acidentes, 

os 11 motoqueiros 11 culpam os 11 motoristas 11 . Assim, esses jovens 

foram descritos em parte como 11 Vitimas 11 , em parte como c~mpli

ces11, manifestando um comportamento ambiguo, ao mesmo tempo de 

vitima, ao mesmo tempo culpado. 

A partir desses resultados foram propostos os seguintes 

subsidios para um programa de educação: 

• A necessidade de a Escola contribuir para a formação 

de uma atitude de responsabilidade social, de cidadania e ur

banidade. 
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• Os jovens sabem intelectualmente o que e correto em 

termos de seu comportamento na circulação urbana, faltando

lhes alternativas de vivência que estabeleçam critérios de re 

ciprocidade de direito e deveres no trânsito. 

• A necessidade de estabelecer três tipos de açoes con

jugadas: as educativas, as legislativas e as coercitivas. 

Alem disso, a partir dos subsídios dessa pesquisa foi 

elaborado o "Programa de Educação para o Trânsito a nível de 

2Q Grau". O material criado foi denominado de Protõtipo Peda

gõgico. 

As escolas que implantaram o "Protõtipo" levaram em con 

ta as seguintes diretrizes: 

1 - a participação do professor deve ser voluntãria; 

2 - o professor deve se portar como organizador, coorde 

nador de atividades; 

3 - o professor nao deve transmitir conhecimentos. 

A proposta e de sua utilização nas disciplinas OSPB, 

EMC e Língua Portuguesa, ou em todas as disciplinas, a crité

rio da Escola. A recomendação e da utilização do Protõtipo da 

maneira "menos convencional" possível, de forma a não transmi

tirem hipõtese nenhuma a idéia de que respeitar o trânsito, 

ou segurança de trânsito seja "careti ce" ~+ 2• 
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Pressupostos e objetivos do Protótipo 

Como pressuposto bãsico foi definido que "a total 

alienação do individuo em relação ã responsabilidade consigo 

mesmo e com o outro i um processo de "idiotia" social, incom

pativel com a possibilidade do individuo viver e conviver em 

sociedade". 

E necessãrio c "desenvolvimento da criticidade dos com 

portamentos". 

Tinha como objetivos gerais: 

-Levar o aluno a valorizar a si mesmo e ao outro em 

qualquer via publica, atravis do desempenho de comportamento 

que nao coloque em risco sua vida e a de outros. 

Levar o aluno a: identificar comportamentos que co-

loquem em risco sua vida e a de outros; valorizar negativame~ 

te esses comportamentos; compreender as causas da necessidade 

desses comportamentos. 

Conteúdo 

92 
SITUAÇAO (ANEXO li) OBJETIVOS 

O individuo e a sua cidade Levar os alunos em grupo, a iden
tificar como outros percebem sua 
cidade. 

Levar o aluno a estabelecer os 
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prognósticos a partir dos proble
mas identificados e escolher como 
gostaria que sua cidade fosse. 

L e v a r o a 1 u n o a i de n t i f i c a r os p r o 
blemas ao pedestre e distinguir 
os comportamentos adequados a se
rem reforçados. 

Características e limites 

Identificar e criticar formas de 
organização, distinguir as causas 
de suas necessidades. 

Analisar as causas de desrespeito 
aos sinais. 

o material produzi do e de excelente qualidade' com uso 

de poesias, fotografias e mensagens atuais. 

As atividades sugeridas representavam situações em que 

os educandos passam a tomar posição, a propor suas soluções 

para os fatos e montar intervenções, tais como planejamento 

da cidade; planejamento de campanhas, composição eeditação de 

jornal, ~alização de um julgamento de acidente de trinsito. 
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Essa proposta pedagõgica insere-se, a nosso ver, na 

linha humanista, relacionando principies de propostas criti

cas, exercicio de reflexão e de propostas transformadoras, com 

a dialética- preocupação com a transformação da realidade so 

cial. (ANEXO 111) 

Entre os materiais produzidos este reflete uma preo

cupação em termos de uma "razão comunicativa .. , no desenvolvi

mento da interação e nao da transmissão de aspectos cogniti

vos e instrumentais (como atuar, como comportar). 

Em relação aos Programas de Educação de Trânsito na es

cola concluímos que houve- no periodo considerado- a impla~ 

tação de proposta para o 19 grau e seu teste em escolas da re 

de municipal de ensino, a expansão do programa a um numero 

maior de escolas, juntamente com a realização de atividades 

coordenadas com o setor de engenharia em relação ã travessia 

do escolar. Um trabalho de pesquisa social para elaboração do 

material a ser utilizado para o 29 grau, e a produção deste 

material. 

Entretanto, a atividade de coordenação e planejamento 

dessas atividades em termos da prÕpria rede municipal, da re

de estadual de ensino e escolas particulares, não foi consta

tada de maneira continua no periodo estudado, sendo recomendã 

vel uma politica nesse sentido. 
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3.3. AS CAMPANHAS DE TR~NSITO NA CIDADE DE S~O PAULO 

Como citamos, as campanhas de Saude Publica se consti

tuem, no Brasil, em método de mobilização, em carãter de 

emergência, para debelar epidemias ou combater determinada 

doença que se apresentasse como problema grave em determinado 

período. Sobre este assunto encontramos referências nos trab~ 

lhos de COSTA 27 e LUZ 71 que aborda o aspecto conjuntural e 

fragmentãrio do tratamento das questões de saude pelo Estado 

no Bras i 1. 

Foi portanto nossa intenção destacar a existência deste 

método em relação aos acidentes de trânsito, na cidade de São 

Paulo. 

A preocupação com a redução dos acidentes de trânsito, 

como pudemos verificar, iniciou-se a partir da política de ra 

cionalização do uso de combustíveis, e em São Paulo, as ini-

ciativas a esse respeito começaram a ser mais especificamente 

mencionadas a partir de 1978, embora tenhamos informações de 

que estudos e medidas técnicas começaram a ser realizados des 

de 1976. Caracterizava essas medidas o fato de se embasarem 

em Õrgãos técnicos especialmente constituídos para racionali

zar o trãfego na cidade de São Paulo, reduzindo a violência 

do trânsito urbano através da implantação de projetos de eng~ 

nharia de trãfego e projetos educativos. Essas medidas conta

ram com o apoio financeiro de Õrgãos federais, de onde inclu-
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sive partiam as políticas em relação ao trãfego, determinadas 

pelas decisões econômicas. Ressaltamos que esse fato se deve 

ao carãter centralizador que o Estado possuía, em termos de 

concentração de decisões e recursos, e portador de um discur

so tecnocrãtico e de uma política autoritãria. 

A nível da cidade de São Paulo descrevemos, através dos 

jornais que consultamos, a presença de um discurso técnico e 

autoritãrio, nas referências ao trânsito e medidas para resol 

ver problemas dele decorrentes. Esse discurso reflete as dis

tintas maneiras que, entre 1977 e 1987, foram utilizadas pelo 

poder para tratar do problema trânsito. Durante esse período, 

nem sempre a preocupação com a violência esteve em pauta. A 

referência ao "mau comportamento", ao "caos" e ã "falta de edu 

cação" foi mais freqüente no discurso, refletindo uma maior 

preocupaçao com a disciplina, a ordem, a punição e a raciona

lização do fluxo. Dentro dessa perspectiva apontada pela des

crição do discurso identificamos a referência ãs campanhas c~ 

mo medidas que objetivavam a redução da violência no trânsito 

em dois momentos: 

-entre 1978 e 1980, com a existência de campanhas que, 

em termos de estilo apresentavam a violência de forma explícl 

ta com referência direta aos acidentes de trânsito. Essas cam 

panhas foram encampadas a nível federal; 

-entre 1983 e 1985, com dois tipos de atividades: cam

panhas de apelo amplo- como a de "Paz no Trânsito", desenca-
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deada·apõs a conjuntura das mortes ocorridas na avenida Suma

re, e campanhas de carãter mais específico, planejadas em fun 

çao de aspectos considerados importantes para aumentar o -r n1-

vel de segurança de motoristas, passageiros e pedestres. Em 

relação a estes identificamos a realização de um Plano Geral 

de Campanhas, que passou a ser em parte executado, inclusive 

em 1986, apõs este período; 

-em 1986, com o início de uma nova administração, a ex~ 

cuçao de uma campanha de carãter específico, e o uso do rãdio 

como veiculador de informações sobre o trânsito, tem carãter 

bastante efêmero. 

Alem dessas duas 11 conjunturas 11 detectamos a existência 

de atividades voltadas ao pedestre, que podemos chamar de 

* 11 Campanhas 11 
• e que vem sendo implementada desde 1978, de ma-

neira não muito sistemãtica, tendo sido desativada no ültimo 

ano em pauta (1987). 

3.3. 1. O PERfODO ENTRE 1978 E 1980 

Identificamos através de matéria de imprensa, outras 

"campanhas" realizadas entre 1978e 1980 com outros objetivos . 

. 
* Consideramos como "campanha 11 um conjunto bastante amplo de atividades, 

que poderíamos definir como: momentos em que a questão do trânsito foi 
colocada em evidência por ação planejada com o objetivo de chamar aten
ção, ou aconselhamento para evitar acidentes ou sua gravidade, ou ainda 
destacar a necessidade de se preocupar com a violência. 
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Esta chamada "Filmes na TV vao mostrar a viol~ncia do 

trinsito" (O Estado de S. Paulo, 31/8/1978) introduziram a no 

tícia de que filmes estavam sendo produzidos pela Secretaria 

de Transportes do Estado de São Paulo. Depois de prontos fo

ram encampados pela Assessoria de Relações Publicas da Presi

dência da República, para serem transmitidos em emissoras de 

TV de vãrios Estados do país. A matéria chamava a atenção pa

ra o recurso ao uso da violência explícita como forma de atin 

giro publico. Frases como "Estamos num Vietnã", 11 A vítima P.Q. 

de ser Você 11
, bastante agressivas e inclusivas em relação ao 

publico, seriam utilizadas, juntamente com cenas que mostra

vam acidentados sendo transportados para o hospital. Em segui 

da mencionavam-se as cifras de mortos nas estradas brasilei

ras. 

A idéia, como destacava a matéria, era iniciar a campa

nha através da TV com a utilização de um filme chocante, apr~ 

sentando em seguida uma série de outros filmes onde se apre

sentassem aspectos específicos e mensagens de como se evitar 

a violência do trinsito. Esses filmes deveriam ser trocados 

quinzenalmente para evitar o efeito do 11 Cansaço comercial ... 

O uso de imagens violentas foi assim justificada: a im~ 

gem de pessoas vítimas e violentadas deveria chamar atenção 

para um publico que valoriza basicamente objetos materiais 

(como o automõvel através da publicidade que se sobrepõe e 

faz esquecer o homem). Alem disso, partia-se da premissa de 

que lançar a imagem da morte e da invalidez era uma forma de 
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atingir a rejeição que as pessoas têm em relação a esses fa

tos. 

A discussão a respeito do uso dessas imagens, que pas

saram a ser veiculadas através da TV, foi referida em outra 

matéria de imprensa do ano seguinte que chamava atenção para 

uma nova etapa da Campanha, agora patrocinada pelo Departame~ 

to Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Departamento de 

Operações do Sistema Viãrio (DSV), da Prefeitura Municipal de 

São Paulo. (Beba, Corra, Morra. Oltima Hora, 12/3/1979). 

Em termos de possibilidades de efeito, os publicitãrios 

discutem a questão do uso das imagens violentas e de mensa

gens visando questões especificas, chegando cada grupo a uma 

posição. A defesa da violência, em termos de imagem explícita 

e feita pelo argumento de que estas destroem a defesa subjeti 

va do publico, que passa então a considerar esse fato. Desta

ca o exemplo de uma seqüência de filmes em que depois de uma 

imagem de impacto são apresentadas imagens mais sutis como: 

11 copos quebrando, boliche com peões sendo derrubados .. , segui

das de mensagens especificas como o uso de placa 11 PARE 11 para 

chamar a atenção sobre faixas de segurança e outras sinaliza

ções. Por outro lado, outros teõricos argumentavam que o uso 

da violência não permite atingir o resultado esperado pelo f~ 

to de se considerar que a capacidade do publico se chocar é 

cada vez menor, devendo-se portanto, para se obter 

ter que encontrar algo muito inédito em termos de 

impacto, 

violência. 

Entretanto, concordam que uma sõ campanha é insuficiente para 
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se avaliar os impactos, e esta, para obter algum efeito, deve 

ser colocada como um tipo de atividade, num conjunto de ou

tras ações planejadas. 

A matiria de 26 de julho de 1979 da "Folha de S. Paulo" 

anunciou que brevemente uma nova fase da campanha para redu

ç ã o de a c i de n te s de t r â n s i to p a s s a r i a a s e r v e i cu 1 a d a pe 1 a T V . 

Essa campanha basear-se-ia em depoimentos reais de vítimas ou 

de pessoas que perderam amigos e familiares em acidentes de 

trânsito. 

Iniciava-se em 1980 um outro tipo de atividade de camp~ 

nha. Tratava-se da presença de estagiãrios "orientadores de 

trãfego 11 que ficariam nos cruzamentos mais perigosos da ci

dade de São Paulo. Essa campanha era acompanhada com mensa

gens através do rãdio alertando o pedestre para utilizar fai

xas de segurança ao atravessar a rua (O Estado de S.Paulo, 10/ 

08/80). Essa campanha, de prevenção de atropelamentos, utili

zou, no mês seguinte, tambim a televisão. O mitodo publicitã

rio utilizado foi a utilização de cenas de depoimentos de ar

tistas, jogadores de futebol e pessoas conhecidas e influen

te s q u e r e 1 a t a r a m o p e r i g o dos a t r o p e 1 ame n t os ( F o 1 h a de S . P a u 

1 o, o 7 I o 9 I 80) . 

3.3.2. O PERTODO DE 1983 A 1985 

O outro momento de realização de campanhas foi o desen-
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cadeado pela Prefeitura do Município de São Paulo, apos as mor 

tes ocorridas na avenida Sumaré. 

-Paz no trânsito 

A campanha 11 Paz no Trânsito 11 vai se inserir num conjun

to de medidas como: o estímulo aos moradores e associações c~ 

munitãrias a colocarem obstãculos nas vias publicas, o trein~ 

mento de professores de lQ e 2Q graus 11 Educação de Trânsito" 

e construção de calçadas na periferia. 

A campanha "Paz no Trânsito: nao deixe a violência vi

rar rotina" instituiu o dia "0 11
, escolhido como um dia emque 

nao ocorreu nenhum acidente de trânsito. Além disso utilizou 

o rãdio, cartazes, folhetos, durante um período de dois meses. 

Contou também com a presença de um maior contingente policial 

nas ruas, durante o dia escolhido, para orientar e fiscalizar 

o trânsito. 

Nesse período as campanhas de trânsito foram prioriza

das dentro do "Programa de Redução dos Acidentes de Trânsito" 

e ganharam um "status técnico 11
, em relação a pontuar seus ob

jetivos em função de programas internacionalmente recomenda

dos como o uso do cinto de segurança, o transporte de crian

ças em banco trazeiro, etc .. Foi a partir das CAMPANHAS e dos 

planos propostos em 1985 que a cidade de São Paulo se integrou 

na discussão contemporânea sobre segurança do trânsito nas 

grandes cidades: localizada no pedestre, no ciclista e nos 
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deficientes físicos. Estes Ültimos passaram a ser vistos como 

cidadãos com direito de ir e vir, sendo responsabilidade dos 

Õrgãos públicos realizar intervenções no espaço de circulação 

para facilitar seu trânsito. 

-Plano geral de campanhas de s~rança d.=trân 
sito 

Localizamos nos arquivos do Centro de Treinamento e Edu 

caçao de Trânsito (CETET) o 11 Plano Geral de Campanhas de Seg.!!_ 
- 1 7 

rança de Transito 11 apresentado em janeiro de 1984. 

Destacamos como diretrizes desse plano os seguintes as-

pectos: 

1 -a intenção de desenvolver um 11 trabalho permanente 11
; 

2 - a divisão da campanha em etapas diferentes e suces-

sivas com variação de método e foco; 

3 - a preocupação em detectar diferentes 11 públ icos-alvo 11 

na população como um todo, considerando: nível sõcio-econômi 

co, faixa etãria e nível de adaptação ao 11 mobiliãrio urbano 11
; 

4 - a integração das campanhas ao trabalho global junto 

ã comunidade e ã escola; 

5 - a articulação das campanhas com as açoes de engenh~ 

ria, fiscalização e educação; 

6 - a preocupaçao com a avaliação através das gerências 
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locais de campo (ou seja, descentralização das 

ações); 

7 - a existência de uma estratégia planejada e hierar

quizada de acordo com prioridades. Como primeira 

prioridade estã a de redução dos atropelamentos se

guida da redução da gravidade dos acidentes. 

A grande limitação desta Campanha foi a impossibilidade 

de utilização de meios de comunicação de.massa que são instr~ 

mentos de grande penetração, devido aos custos em função dos 

recursos financeiros da mesma. 

Uma proposta metodológica alternativa foi a de utiliza

çao de cartazes, faixas, folhetos e o pedido de apoio ã ini

ciativa privada. Como outra limitação e apontado o fato do ca 

rãter local tmunicipal) da campanha não articulada 

campanha nacional. 

com uma 

Antes do inicio da campanha foi realizado um diagnósti

co, que identificou questões a serem trabalhadas, que classi

ficamos e ordenamos, a partir da leitura, do seguinte modo: 

• Problemas Gerais: 

- a priorização do automóvel em relação ao pe

destre; 

- o ritmo de crescimento urbano da cidade de 
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São Paulo; 

- a sobrecarga do equipamento urbano existente; 

- a insuficiência dos serviços bãsicos; 

- o orçamento municipal insuficiente. 

• Problemas do Sistema Viãrio 

-sistema viãrio desordenado, determinado pe

las condições de ocupação do solo e do cres-

cimento; 

- alargamento de ruas em detrimento das calça-

das; 

- vias expressas em fundos de vale que alteram 

hãbitos e relações de vizinhança; 

- presença de estradas na periferia, sem calç~ 

das, guias, sarjetas e sinalização viãria pre 

cãria ou inexistente. 

• Problemas dos Pedestres e da População 

- população preveni ente de vã ri as regiões do 
.. pa 1 s; 

- maioria da população nao habilitada e desco

nhecedora do automõvel. 
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• Problemas Institucionais 

- fiscalização insuficiente; 

- legislação branda. 

Como diagnõstico esse plano detectava ser a maior parte 

dos acidentes (90%) atribufda aos "fatores humanos", recomen

dando portanto a realização de um trabalho comportamental 

aliado ãs técnicas de engenharia, como opção metodolõgica de~ 

sa campanha. Assim definiu a relação entre campanhas e mudan

ça de comportamento a partir dos seguintes princfpios: 

- Carãter: informativo e motivacional. - Recomendações 

de método: definição clara do publico a ser atingido, meios e 

mensagens quantitativa e qualitativamente adequados. - Disti~ 

ção entre comportamentos cujas causas sejam menos complexas e 

algumas cujas causas sejam mais complexas. No primeiro nfvel, 

o uso do farol baixo, o transporte de crianças no banco tra

seiro exemplificariam comportamentos relacionados a causas me 

nos complexas. No segundo nfvel, o alcoolismo no volante e 

"ideologia da superioridade do motorista em relação ao pedes

tre" representariam exemplos cujas causas são complexas. 

Como fatores limitantes ao trabalho de mudança de compor 

tamento foi apontada a dificuldade de integração entre as ações 

de engenharia e de fiscalização a estas de campanhas. Relacio 

namos em seguida os Objetivos, Temas e Alvo das campanhas. 
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OBJETIVOS 

Redução dos 

atropelamentos 

Redução da 

Gravidade dos 

acidentes 

Redução do 

numero de 

acidentes 

TEMAS 

- Travessia 
defensiva 

- Superi o ri da de 
(auto ri ta ri smo) 

- Imprudência 

- Redução da velocidade 

- Uso do cinto de 
segurança 

- Crianças no banco 
detrãs 

- Uso de capacete 
- Uso de vestimenta 

adequada 

- ~lcool ao volante 

- Farol baixo 

- Prioridade ã direita 

- Veículos pesados ã 
di rei ta 

- Respeito ao semãforo 

- Velocidade excessiva 

POBLICO ALVO 

Pedestres 

Escolares 
Jovens 
Adultos 
Idosos 

Motorista/Motociclista 

Motociclista/Ciclista 

Motoristas em Geral 

244. 

Motoristas (passageiros) 
Transportadores de escolares 

Motoristas/Crianças 

Motociclista Jovem 

Motoristas em geral 

Motociclistas 

As informações em relação as campanhas planejadas para 

implementação na cidade de São Paulo, e implantadas parcial

mente, verificamos que pesquisas para diagnosticar o compor-
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tamento em relação ã grande parte dos itens mencionados no qu~ 

dro, foram realizadas em 1985. Constatamos a noticia de reali 

zaçao de uma das campanhas planejadas em 1986: a de incenti-

varo uso do farol baixo em periodo noturno. Essa campanha 

foi realizada através de 11 0ut-doors 11 em avenidas da cidade de 

São Paulo, e mensagens através de rãdio ( 11 spots 11
). Não encon

tramos demais referencias em relação ã avaliação® efeito des 

ses meios ou de uso de outras estratégias. Esta falta de ava

liação e documentação caracterizou a ultima conjuntura polit~ 

ca do governo municipal a partir de 1985 que gradativamente 

desativou equipes e projetos vinculados ã educação de trânsi

to, participação comunitãria e campanhas. Concluímos em rela

çao a esses dados mencionados que o periodo que apresentou 

maior freqUencia em relação âs campanhas foi o compreendido 

entre 1978 e 1981, quando se utilizou de ~strategia que rela

cionamos com as expostas no 11 Modelo de Crenças 1167
, com o uso 

de uma técnica de chamada de atenção através de apelo inicial 

mente emocio~al, seguido pela introdução de informações ra

cionais. 

O Plano Geral de Campanhas relatado, feito em 1984, apr~ 

senta caracteristicas de aplicação de um Modelo semelhante ao 
47 - - - - • 11 PRECEDE" de Educaçao em Saude, ou a estrateg1a de "Promo-

ção em Saude" 48
• Em relação ã temãtica, incorpora os disposi

tivos internacionalmente discutidos ãs peculiaridades da ci-

dade de São Paulo e propõe a integração de ações educativas, 

de campanha, com medidas de engenharia e fiscalização. Não hã, 

entretanto, mençao ã utilização de serviços bãsicos: sa ude' 

segurança e demais Õrgãos públicos que pudessem funcionar tam 

bem como rede de apoio ã promoção de medidas através de cam

panhas. 



246. 

3.4. PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA DO PEDESTRE 

A questão do pedestre e do atropelamento esteve em pau

ta, através da imprensa durante todo o período pesquisado, 

destacando-se como aspectos abordados: 

1 - ao mesmo tempo que as intervenções no trânsito des

cuidavam dos pedestres- em 1977 e 1978 -, este tema aparece 

em pauta, com referência explícita, ao tempo de abertura dos 

semãforcs e a relação com o tempo necessãrio para travessia 

dos pedestres; 

2- a questão do descuido do pedestre em relação a tra-

vessia. Assim como o motorista, o pedestre procuraria levar 

vantagem sempre que possível, não aderindo -as propostas de 

travessia obedecendo a sinaleiros, utilizando passarelas ou 

subterrâneos. 

O pedestre deve ser tirado da via. 

3 - discurso depreciativo sobre o pedestre - em 1986 

na administração do prefeito Jânio Quadros, defendido pelo se 

cretãrio de Transportes; 

4- a defesa dos interesses do pedestre, pela Associa

çao Brasileira de Pedestres (ABRASPE), divulgado pela impren

sa a partir de 1983. Essa questão assume importância dado o 

alto numero de atropelamentos que ocorrem na ci~ade de São 
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Paulo, acima dos niveis internacionais, como exporemos item 

referente ãs estatisticas de acidentes de trânsito. 

Em termos de discussão técnica e de propostas de inter

venção, o tema da segurança do pedestre se fez presente dura~ 

te o periodo estudado, porem, as medidas tomadas nao represe~ 

taram a concretização das conclusões técnicas. 

65 

Em 1979, LEHFELD , da Companhia de Engenharia do Trãf~ 

go (CET), sumariava aspectos da literatura internacional so

bre segurança dos pedestres. Destacava as seguintes variãveis 

em relação ao aumento de risco para pedestres: embriaguês do 

pedestre, falta de iluminação das vias, condições meteorolõ

gicas que comprometem a visibilidade e caracteristicas urba-

nas. 

Como p.ropostas citava as seguintes medi das: emprego de 

mao unica nas vias de trãfego; emprego de semãforos especiais, 

com indicações visuais apropriadas, construção de faixas de 

pedestres, travessias em nivel diferente, e dispositivos de 

auto-ajuda· para aumentar a visibilidade do pedestre (uso de 

roupas claras ou de etiquetas ou bonés de tinta reflexiva). 

Ao mesmo tempo defendia a necessidade de pesquisas, que cara~ 

terizassem esse pedestre por sexo, idade, comportamento. 

10 
BOUCINHAS chama atenção para a importância da calçada 

como via de circulação do pedestre. Mostra que aspectos da a~ 

quitetura das calçadas devem possibilitar essa circulação e a 
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fluidez do pedestre: a largura, a disposição do mobiliário 

existente (telefones públicos, caixas de correio, postes, si

n a 1 i z a ç ã o , c a n te i r os e ã r v o r e s , v o 1 um e de p e de s t r e s e m c i r c u 1! 

çao e o uso do espaço lindeiro (existência de serviços ou po

los de atração de pedestres, como pontos de ônibus, estação 

rodoviãria ou ferroviãria, etc.). 

Em publicação da Companhia de Engenharia do Trãfego 

(CET) de 1985 , sao descritas obras especificas que, desde o 

periodo de funcionamento da empresa estatal foram planejadas 

para a segurança do pedestre: semãforos especiais, barreiras 

nas calçadas, faixas de pedestre, e os tachões obstãculos 

construidos nas vias para impedir a velocidade dos veiculos -

sendo que estes Ültimos correspondem a medidas reivindicadas 
1 1 4 

pelos movimentos locais preocupados com os atropelamentos 

Em termos de metodologia proposta para um plano de redução dos 
1 o 

atropelamentos, essa mesma publicação descreve uma pesquisa 

realizada para identificar causas dos atropelamentos. O meto

do u ti 1 i z a do f o i o de 1 o c a 1 i z a ç ã o a t r a v e s de e s ta tis ti c as ' dos 

pontos mais perigosos, em seguida a realização de observações 

locais que identificaram as variãveis relacionadas a locais 

de atropelamento: ponto de ônibus, cruzamentos, presença de 

trãfego pesado. A seguir procurou-se identificar .. comporta-

mentos 11 de risco: travessia feita em apenas uma etapa (em vias 

que exigiam travessia em duas etapas), desrespeito ao gradil, 

ausência de placas. A metodologia utilizada foi, portanto, o 

11 estudo de caso 11
, a partir do mapeamento dos dados estatisti

cos. O caso seria o local do atropelamento, que foi ãrea de 
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observação local. Esses locais também foram identificados a 

partir de outros dados como o uso do solo e os polos gerado

res de pedestres. 

Verificamos assim que, do ponto de vista das abordagens 
1 o, 6 5 - -do assunto houve um acumulo de informaçoes e dados dura~ 

te o periodo que priorizou a tomada de ações e medidas pontu

ais. Porém, a tomada de medidas de intervenção- sobre o esp~ 

ço- em si, não garantiriam a segurança do pedestre. Levanta

mos enquanto caracteristica dos projetos da engenharia de trã 

fego um limite metodolõgico, que apesar de evoluir para a uti 

lização de técnicas como o "estudo de caso••, ainda descreve a 

situação observada de maneira "neutra", ou seja, dando o mes

mo peso ãs variãveis: via, pedestre, veiculo, polo gerador, 

etc .. Aspectos como a compreensão da lÕgica subjacente ao com 

portamento do pedestre não são aprofundados nestas observa-

çoes. 

Essas preocupaçoes, entretanto, nao deixaram de estar 

presentes na discussão da ãrea de pesquisa e educação de trâ~ 

sito, como o que se observou no relatõrio da avaliação de uma 

campanha de incentivo ao uso da faixa de pedestre. O nivel de 

respeito de pedestres e condutores por essa faixa foi objeto 

de muita discussão. 

A campanha realizada em inicio de 1986 em um cruzamento 

importante da cidade (a campanha foi planejada no ano ante

rior) em que estagiãrios portavam placas com a inscrição: 
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"RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRES", obteve uma avaliação que ex

plícita aspectos contraditórios, e que tiveram interpretações 

diferentes de acordo com a ãrea técnica que analisou os da-
22 

dos . A medida do "comportamento correto" antes-depois da r~ 

alização da campanha, aferida pelo critério do maior respeito 

ã faixa, resultou em mudança muito pouco significativa, mais 

significativa por parte dos ônibus que dos automõveis parti

culares. Dados aferidos portanto em relação ã observação e re 

gistro de 11 comportamentos 11
• 

22 
Uma outra avaliação feita a partir de perguntas diri-

gidas aos pedestres e motoristas a respeito da validade, ou da 

legitimidade da campanha, resultou que: 86% dos entrevistados 

referiram ã campanha como muito boa e positiva e 93% afirma-

ram que esse tipo de campanha deveria ter continuidade para 

11 educar 11 a população. Em relação ãs justificativas a essas res 

postas, verificou-se que os entrevistados diziam sentir-se 

mais seguros com a presença dos estagiãrios e dos cartazes no 

local de travessia. O que levou a ãrea de pesquisa e educação 

a c o n c 1 ui r desta forma: 11 A nosso v e r , essa sensação a d vem não 

sõ da ação concreta dos orientadores (de travessia), mas pri~ 

cipalmente da impressão causada pela presença do poder publi-

co, quando este responde de alguma maneira, as suas expectat~ 

vas frente ãs situações de insegurança, ocasionadas pelo trâ~ 

sito. Poder-se-ia também afirmar que a população percebe o 

sentido de longo prazo, tipico do processo educativo, insis

tindo portanto, que a campanha prossiga, ate que atinja resul 

tados almejados 11
• Essa interpretação sugere a posição do Es-



2 51 • 

tado como ãrbitro no conflito existente entre motoristas e 

pedestres, e da superioridade e privilegiamento dos primeiros 

em relação' aos segundos. Serã que, embora haja discussão na 

literatura em relação ãs medidas como punição (multas) ou edu 

cação (campanhas), não haveria que se interpretar, estudar 

mais detalhadamente esses efeitos sobre a sociedade brasilei-

ra? Aspecto interessante nesse sentido foi levantado por DA 
2 8 

MATTA que situa a ambigüidade do comportamento brasileiro, 

ou a sua "filiação" em termos de compromisso de comportamento 

a duas ou mais esferas: o Estado, o legal, a ordem e por ou-

tro lado, as relações interpessoais, as vantagens, a trans-

gressão. O que se tem interpretado segundo a exposição de HA

BERMAS, que citamos quando discutimos as propostas de educa

ção, é que o que tem sido feito em trânsito no Brasil signifl 

caria uma superposição entre o técnico, as normas e a raciona 

lidade e a presença de esferas interativas onde não se opera 

plenamente a separaçao entre o subjetivo, o objetivo e as no~ 

mas sociais. Dir1amos entretanto que a presença de comporta

mentos que desrespeitam normas- necessãrias â circulação em 

espaços urbanos em sociedades complexas-, sao inclusive reco 

nhecidas pela maior parte da população. Inexiste, porem, a 

preocupação êtica, entre a prõpria população e entre Estado e 

Sociedade, quer seja pelo discurso autoritãrio, ou pela ambi

güidade entre as normas que definiu e seu cumprimento. O Est~ 

do se torna uma instãncia não legitimada e desgastada para de 

finir regras para a circulação. Essas regras necessitam ser 

discutidas e buscadas consensualmente, destacando o fato da 

existência de poderes e privilégios diferentes no tratamento 
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de interesses de grupos como pedestres e motoristas no trân

sito da cidade. 

3.5. UMA APROXIMAÇAO A AVALIAÇAO DOS PROGRAMAS E CAMPA

NHAS: OS DADOS DE ACIDENTES DE TRANSITO NA CIDADE DE 

SAO PAULO 

Obtivemos do Departamento de Sistema Viãrio (DSV) da Se 

cretaria Municipal de Transportes, uma série de dados, refe

rentes ao período compreendido entre 1980 e 1987. Não foi po~ 

sível obter dados desde 1977, por faixa etãria, conforme dese 

jaríamos (ANEXO I). 

Os dados que obtivemos e que encontram-se em anexo, co~ 

responderam aos números absolutos de mortos no trânsito para 

os anos compreendidos entre 1980 e 1987, por ocorrência, e co 

mo indicadores os coeficientes calculados em relação ã popul~ 

çao e ao numero de veículos. Obtivemos também para o mesmo p~ 

ríodo a distribuição dos acidentes, em termos de números abso 

lutos, entre acidentes com e sem vítimas, e a sua distribui

ção pelo tipo de vítima: pedestre, passageiro e/ou condutor. 

Ressaltamos ainda que essa série também apresenta dados por 

ocorrência, nao discriminados por residentes e não-residentes 

no município de São Paulo. 

Ressalvamos como outro aspecto relevante a limitação r~ 

presentada pelo indicador de coeficiente de Õbitos por numero 
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de veículos, pois como jã apontamos na discussão das aborda

gens da segurança viãria, esse indicador é pouco representatl 

vo em termos de saude publica, pois que efetivamente deixa e~ 

coberto o fato do numero de mortos estar aumentando a despei

to de sua proporção em relação ao numero de veículos suposta

mente em circulação, estar diminuindo. O uso do numero de veí 

culos, com base na informação da frota registrada, e também 

limitado, ã medida em que nao significa o numero real de veí

culos em circulação. A relação entre quantidade de veículos e 

numero de acidentes, também é limitada se não se levar em con 

sideração a flutuação das atividades econômicas, que influem 

no numero de autos em circulação, e no ritmo dessa circulação. 

Os efeitos de crises ou expansão econômica, nos acidentes de 

trânsito têm sido referidos em estudos sobre esse fato, rela

tados em artigos de imprensa que consultamos, como também em 

a r ti g os de r e v i s t as e s p e c i a 1 i z a das . H E DL U N D e t a 1 1 
5 ~<, é um dos 

autores que procuram identificar variãveis relacionadas a di

minuição do numero de acidentes no início da década de 1980, 

nos Estados Unidos. Atribue peso a variãveis como tipo e rit

mo de atividade econômica e expansão demogrãfica, medidas edu 

cativas e legais, nos diferentes Estados do país. 

Observando os dados apresentados no ANEXO I e relacio 

nando-os com as 11 conjunturas 11 que identificamos em relação as 

medidas tomadas para segurança do trânsito, verificamos: 

1 -que os menores coeficientes dessa série ocorrem en

tre 1983 e 1985, período em que se realizaram campanhas de 
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maneira bastante intensa e que o tema da violência do trânsi

to esteve em pauta, sendo significativos inclusive, os movi

mentos locais, na periferia da cidade para construção de obs

tãculos; 

2 a diminuição dos coeficientes, ocorreram a partir 

de 1981 e de maneira mais significativa entre 1981 e 1982, p~ 

riodo apõs o momento em que identificamos a mudança de uma p~ 

litica de 11 racionalização 11 para uma politica de 11 Segurança 11
, 

em que começam as referências ã construção de equipamentos p~ 

ra pedestres, sinalização, travessia dos escolares e campa

nhas; 

3- um aumento da incidência de acidentes entre 1986 e 

1987, epoca em que a questão da fluidez do trânsito ganhou des 

taque em relação ã segurança. Ressaltamos tambem que esse pe

riodo apresentou flutuações bastante significativas em termos 

da atividade econômica, cabendo destacar a conjuntura do 11 Pl~ 

no Cruzado 11 no inicio de 1986, que, de fato aumentou o numero 

de ve1culos em circulação. Constatar, entretanto, a relação 

dessas flutuações com o numero de Õbitos no trânsito demanda

ria uma metodologia de investigação bastante complexa, com 

maior detalhamento destes e de outros dados. 

Observamos pelos dados relativos ao numero total de aci 

dentes registrados, que estes ocorreram em dois picos: 1982 e 

1986, sendo este ultimo ano, o do 11 Pl ano Cruzado ... 
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4 - CONCLUSOES 

4.1. EM RELAÇAO AS PROPOSTAS DE SEGURANÇA VI~RIA E EDUCA

CAO EM SAODE 

Em relação ao campo da Segurança Viaria, identificamos 

a presença de uma area de investigação que vem se propondo ã 

multidisciplinaridade e ã interdisciplinaridade. Notamos en

tretanto que, nem toda a investigação da area de Segurança 

Viaria tem relações estreitas com os objetivos da Saude Publi 

ca, estes entendidos como os de prevenção dos traumas e dos 

Õbitos ocorridos em função da violência do trânsito. Alem dis 

so identificamos a presença de um campo de investigação para 

as ciências sociais e novos enfoques para investigação de com 

portamentos, uma vez que essa area tem ainda sido pouco apro

veitada para· o diagnõstico dos acidentes de trânsito 60
• 

Em relação ã Educação em Saude, notamos a presença de 

modelos desta area, aplicados ã redução da gravidade dos aci

dentes de trânsito, em especial em relação ã promoção do uso 

do cinto de segurança, dos assentos para transporte de crian

ças. Essa area entretanto possui uma abordagem que, como ci-
5 o -tamos de acordo com HABERMAS , esta voltada para a açao em 

relação a fins - implementando a racionalidade como padrão

não esgotando plenamente a dimensão interativa da comunicação 

em sociedades complexas. Assim sendo, a utilização de aborda-

gens, que chamamos de 11 humanistas 11
, viria a contribuir para a 
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utilização da "educação" aplicada as relações que se travam 

no trânsito. 

Concluimos que o campo de intervenção que se aproxima 

do que tradicionalmente se situou como sendo o de "fatores hu 

manos" - • 55 74 envolvidos em acidentes de trans1to ' , e o campo de 
- - - • 79 80 85 94 106 atuaçao da Educaçao de Trans1 to ' ' ' ' situam a rela-

ção entre risco e comportamento. 

As técnicas de intervenção propostas vao desde a remode 

lação do espaço que condiciona novos comportamentos, ou dimi-

nua a possibilidade de risco- entendido como a possibilidade 
96 

de choque entre pessoas e veiculos automotores as determi-

nações econômicas e politicas de circulação, as de formação 

de habilidades no manejo do veiculo ou na travessia de 

ruas 79
'

80
'

8
\ â formação de uma consciência critica e da refle 

x ã o e m s i t u a ·ç õ e s de p e r i g o 1 1 6 
, e a o u s o de e q u i p ame n t os d e 

- 117 - -proteçao , as propostas de sançao e punição aos comportame~ 

tos ti dos c o mo de ma i o r r i s c o 5 5
• E n v o 1 v e , p o r ta n to , um c o m p 1 ~ 

xo de medidas de múltiplas ãreas. Nesse sentido, modelos de 

planejamento, que invocam a Promoção em Saude 47
'

48 possibili-

tariam uma atuação interdisciplinar e integrada. 

Ao mesmo tempo consideramos a questão envolvendo a rela 

çao entre Estado, ações técnicas e cidadania, que nos remete 

ã discussão que fez HABERMAS 50
, por nõs apresentada. Nesse se~ 

tido concluimos que o trânsito se coloca tanto como ãrea onde 

se aplicam regras técnicas, visando determinada racionalidade; 
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como area onde se instauram e legitimam normas sociais. 

Dessa forma as intervenções propostas devem se coorde

nar e se reportar ao problema de instauração tanto de habili

dades - dos participantes e do planejamento do espaço - como 

de desenvolvimento de normas sociais, e de desenvolvimento de 

normas publicas. Essa dimensão deve levar em consideração a 

ambigüidade com que se toma, no Brasil, o trato das questões 

publicas e privadas
28

• 

4.2. EM RELAÇAO A CIDADE DE SAO PAULO 

Identifica~os, atravis da imprensa, a presença de tris 

conjunturas politicas, em função do discurso sobre Educação e 

Segurança do· Trânsito: 

-A conjuntura compreendida entre 1977 e 1982, em que 

hâ a passagem de um discurso culpabilizador, para um discurso 

de necessidade de amadurecimento da sociedade brasileira em 

r e 1 a ç ã o a o u s o do a u tom õ v e 1 . N e s ta c o n j u n tu r a e n c o n tramo s a 

presença de ações ligadas ã fluidez e racionalização do trãf~ 

go: açao educativa comunitãria, distribuição de folhetos e 

construção de passarelas, barreiras para o pedestre. 

-Na conjuntura compreendida entre 1982 e 1985, aparece 

o discurso do Estado como ãrbitro do conflito entre motoris

tas e pedestres, e do trânsito como expressão da cidadania. 
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Nesse contexto encontramos, veiculados pela imprensa, o dis

curso de representantes da sociedade civil, e o tema da vio

lência do trânsito. 

-Na conjuntura compreendida entre 1985 e 1987, o dis

curso da segurança torna-se secundãrio em relação ã fluidez. 

Entretanto, notamos a inexistência de uma politica con

tinua e coerente durante os dez anos em que coletamos o nosso 

material de informação. A inexistência de uma diretriz, ou me 

lhor, de uma politica com o firme propõsito de reduzir os ac~ 

dentes de trânsito nos parece ser a conclusão mais indicada 

para as diversas conjunturas politicas, que analisamos. As 

ações, destarte, careceram de uma politica comum que as refor

çasse, avaliasse e desse continuidade a seus propósitos. 

Consideramos, finalmente, que tivemos experiências, dis 

cursos, metodologias acumuladas durante esses anos, restando, 

porem, a falta de uma vontade politica de governar a cidade 

para seus cidadãos e assim sendo valorizar, estabelecer como 

prioridade a melhoria da qualidade de vida dos que transitam 

a pe, que no momento ê a população com mais risco de ser aci

dentada. Seria importante, ainda nesse sentido, abrir canais 

de comunicação com os condutores, em suas diversas categorias, 

abrir canais ~ contato e apoio ã organização da população nas 

proposições de suas necessidades de trãfego local e, enfim, 

iniciar um programa de redução da violência, que cotidiana e 

invisivelmente vem manifestando, nos Ültimos anos, um aumento. 
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4.3. EM RELAÇAO ~S CAMPANHAS 

Em relação ãs campanhas encontramos referência a elas 

nas duas primeiras conjunturas, como meio de sensibilizar pa

ra a violencia do trânsito (1979/80); mobilizar para diminuir 

a violência - 1982 e uso de medidas e instrumentos de pro

teção- 1985 ( 11 uso do farol baixo ã noite 11
). Representando 

três tipos de campanhas: publicitãria de apelo geral -em re

lação ã violência; de mobilização, com uso de meios de comuni 

caçao de massa e apoio local, e publicitãria, visando estimu

lar ao uso de uma medida espec1fica. 

Também encontramos, em nosso estudo, propostas técnicas 

de apelo ã participação da 11 Comunidade 11 (1979/1982) e de en

tidades locais e da sociedade civil (1982/1985). 

4.4. EM RELAÇAO AOS PEDESTRES 

Em relação aos pedestres encontramos referência ã neces 

sidade de implementar medidas de segurança espec1ficas (fai

xas, passarelas, barreiras) entre 1980 e 1983 e referências 

ã necessidade de priorizã-lo como participante 

em termos de uma ação do Estado como ãrbitro 

1984 e 1985. 

Quanto ã relação entre essas conjunturas 

Õbitos por acidente de trânsito registrados no 

do trânsito, 

social, entre 

e o numero de 

munic1pio de 
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São Paulo, realizamos apenas uma abordagem aproximativa. Nela 

notamos a queda do numero destas mortes violentas, a partir 

de 1982, e um acréscimo a part1r de 1986. 

4.5. PROPOSTAS GERAIS 

Em termos de propostas gerais para o tema em pauta: da 

redução dos Õbitos e gravidade dos acidentes e a Educação re

gistramos que: 

1 - Hã experiências realizadas, que entretanto deveriam 

ser aperfeiçoadas metodologicamente (Educação de Trânsito nas 

Escolas; Participação da Comunidade; Treinamento de Motoris

tas de Tãxi e ônibus), coordenadas regionalmente e reforçadas 

e assumidas em carãter mais permanente. 

2 -Em relação as campanhas e atuação do Estado (Prefel 

tura): Implementação de campanhas informativas com mensagens 

dirigidas a medidas e uso de equipamentos especificas. 

3- A continuidade de uma politica que priorize o trãf~ 

go de pedestres nas ãreas de maior concentração de população 

e atividades. 

4- A discussão e implementação de uma politica de in

formação, que possibilite o desenvolvimento da adoção de re

gras técnicas necessãrias ao trânsito urbano. 
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5 -A implementação de uma po11tica de controle, inclu

sive com uso de sanções, visando a apreensão das normas de 

trãfego. Esta pol1tica deve ser seguida de disponibilidade de 

informação, através dos meios locais e de comunicação de mas

sa, e do estabelecimento de canais, que tornem transparentes 

a intenção das medidas de controle instauradas pelos orgaos 

públicos e a avaliação de seus efeitos sobre a cidade. 
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Acidentes de Transita Registrados 

JDJWIOO JtliU.ROO 

VJRumJ VJRIJDIJ 

83 M 83 MABS PERC 83 M 83 84 ABS PERC 83 

1~ 1726 1~ 1726 91 6 2044 mt 2044 zm 293 14 67JII 

1512 1632 3147 33S8 211 7 2040 1941 40814 4278 194 5 5475 

1978 1764 S12S 512Z -3 o. 2475 2298 6559 6S76 17 o 73S'I 

1fl7 1674 710Z 6796 -306 -4 2361 2264 8920 8840 -ao -1 7138 

1m 1689 9041 ~ -556 -6 23SO 1931 11270 10771 -lt99 -4 7727 

1m 1703 10814 10188 -626 -6 ~ 2127 13555 12898 -6S7 -s 7848 

1964 1726 12718 11914 -864 -7 2406 20'!1 15961 14935 -1026 -6 6743 

1838 1700 14616 13614 -1002 -7 2381 2047 18342 16982 -13b0 -7 7090 

1747 1602 16363 15216 -1147 -7 Z34.7 227.6 201m 19208 -1481 -7 6444 

1841 1656 18204 16872 -1332 _., 
2573 2173 23262 21381 -1881 -8 6031 

1808 1535 20012 18407 -1605 -s I Z340 2016 25602 "'J397 -2ZOS -9 Sóll 

2051 177.7 22063 20134 -1929 -9 1 u3b 2599 28"tn.'1.8 25996 -2242 -s 5b57 
I 

.• 6011. 

llltliJIX] AlJU.JDJ 

ldRIJI)[J VIRIJDI) 

M 83 M ABS PERC 83 M 83 M IIS PEJIC 

471:/J 6209 471:1) -1449 -23 9888 8823 9888 8823 ·1065 ·11 

5194 11684 9954 -1730 -15 i907J 8767 18915 l'mO ·13ZS -7 

Só97 19041 1Só51 -3390 -18 11810 "" . Jl72S 'lf3lt9 ·3376 ·11 

5187 26179 20838 -5341 -20 11476 9125 42201 36474 -'SI'l1 -14 

5934 33906 um -7134 -21 12016 5 5W7 vm.s -8189 -JS 

5704 41754 32476 -9278 -22. 11906 «15M 6617J 55562 -10561 -16 
I 

9181 T17lÁ 64743 -12493 5418 48497 37894 -10603 -2ZI 11113 -16 

5786 S5S87 43680 -11907 -21 11309 9533 ms 74116 -14269 -16 

5375 62031 49055 -1Z976 -21 10538 9203 99083 83479 -~ ·16 

60óS 6S062 55120 -12942 -1~ 10445 9894 109528 933'13 -16155 -15 

6248 73615 61368 -12307 -IJ V761 '17'19 11'1289 103172 -16117 -14 

6187 79332 ói555 -11777 -1 ~i 10344 1~13 129633 113685 -15948 -12 
I 
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DEZ 

DADOS COMPARRTXVOS 84/85 

Viti•as Fatais Registradas 

PASSAiEIRO E/00 CIJOJTIR 

AlJWIDO JlllllAllO 

~IOCOO Yli!OCOO 

84 85 84 85ABS PERC 84 85 ~ 8S ABS PERC 

118 106 118 106 -12 -10 86 76 86 76 -10 -12 

10ft 112 222 218 -4 -2 78 70 164 146 -18 -11 

130 107 352 325 -'li -8 84 83 Z48 229 -19 -8 

147 1~ 499 433 -66 -13 90 80 338 309 -29 -9 

126 143 625 ~6 -49 -8 64 86 402 395 -7 -2 

132 125 757 701 -56 -7 82 78 484 473 -11 -2 

12J3 1Z7 885 8Z8 -~ -6 85 94 569 567 -2 o 

13S 13S 1020 963 -'SI -6 93 86 662 653 -9 -1 

121 142 1141 1105 -36 -3 83 81 745 734 -11 -1 

114 131 1255 1236 -19 -2 59 90 804 824 20 2 

117 138 1372 1374 2 o 88 93 892 917 25 3 

117 141 1489 1515 Z6 2 109 127 1001 1044 43 4 

84 85 ~ 

2M 182 ~ 

182 182 386 

214 190 600 

Z!1 188 837 

190 229 10'l/ 

214 203 1241 

213 221 145lt 

228 221 1682 

204 223 1886 

173 221 2059 

205 231 22ó4 

ZZó 268 2490 

llJWIXJ 

YJRIJmJ 

8S 1115 P[RC 

182 -22 -11 

364 -22 -6 

554 -lt6 -8 

742 -95 -11 

971 -56 -5 

1174 -67 -5 

1395 -59 -4 

1616 -66 -4 

1839 -47 -~ 

2060 1 o 

2291 'li 1 

2559 69 3 
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DADOS COMPRRRTXVOS 84/85 

Acidentes de Transito Registrados 

JllJU.AOO AlJUJ100 

WIIOCAJ WIIOCAJ 

84 85 84 85ABS PERC 84 85 84 85 ABS PERC 

1726 1Z90 1726 1290 -436 -Zl m/ 1798 2337 1798 -539 -23 

1632 1415 33S8 2705 -653 -19 1941 1951 lt278 '!/49 -SZ9 -12 

1764 1765 5122 4470 -652 -13 2298 2335 6576 6004 -492 -7 

1674 1642 6796 6112 -684 -10 2264 2023 8840 8107 -733 -8 

1689 1667 8485 rm -706 -8 1931 2280 10771 10387 -384 -4 

1703 1644 10188 9423 -765 -8 21ZT 2290 12898 1'lb 77 -221 -2 

1726 1652 11914 11075 -839 -7 2037 2240 14935 14917 -18 o 

1700 1814 13614 12889 -725 -5 2047 2474 16982 17391 409 2 

1602 1675 15216 14Só4 -652 -4 2226 2399 19208 19'790 582 3 

1656 1907 1687Z 16471 -401 -z 2173 2405 21381 22195 814 4 

1535 1871 184C7 18342 -65 o 2016 2532 '1:3397 24Tl/ 1330 6 

1727 1905 20134 20247 113 1 2599 2708 25996 27435 1439 6 

AlJW100 

Wli!mJ 

84 85 84 85 ABS P{RC 

47EIJ 4828 47EIJ 4828 68 1 

5194 ~97 9954 10425 471 5 

5ó97 6595 15651 17020 1369 9 

5187 6733 20838 237S3 2915 14 

5934 6800 'lhT/2 30553 3781 14 

5704 6861 32476 37414 4938 15 

5418 6355 '!/894 43769 5875 16 

578b 6953 43680 50722 7042 16 

S37S 6208 49055 56930 787S 16 

6065 ~ ~120 62494 7374 13 

6248 6035 61368 ~ 71bl 1Z 

6187 7602 67555 76131 8576 13 

TOTil. 6fJR. 

lllJWIIJ 

WRJJmJ 

&\ 85 M 85 IIS PDIC 

881J 7916 881J 7916 .., -ta 

'1167 8963 17590 168'19 -7U ~ 

'1159 10695 ~ Z'm4 225 J 

9125 10398 36474 rmz 1fl8 ~ 

9554 1Cf147 46028 IB719 2691 • 
9534 10795 5556% 5'1514 3952 i 

9181 10247 64743 IR161 5018 a 

9533 11241 74276 81002 6726 ~ 

9203 1028Z 83It19 9128'1 1Im I 
9894 9876 93373 101160 T1'l1 

l 9799 10438 103172 1115118 8426 

10513 12215 113685 lZ3S13 10128 
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DRDOS COMPRRRT:IVOS 85/86 

Vitiaas Fatais Registradas 

---- -----------
PEDESTRE f}j53~GE!RO E/OU CONDUTOR TOTR!.. G~ 

- --- r-----
J;C'~JLPCu ~1CU~'LH~C ~JtlAW 

------- --
V~RI~a:iG VA.~I~D v;RI~ 

------ ----
85 86 85 Bb P.3S PERC 85 86 85 86 !;E:5 PL~C ss E6 c;s E6 P.ES PERC 

--- -
106 122 106 122 16 15 76 86 76 86 10 13 lSZ zo-a 1S2 208 26 14 

112 133 213 Z55 37 17 70 90 146 176 30 21 1S2 223 3M 431 67 l~ 

107 150 3Z5 ~os 80 zs 83 80 229 256 27 12 190 230 54 661 107 19 

108 155 433 560 127 29 80 84 309 340 31 10 lSS 239 742 qoo 158 Z1 

143 185 576 745 169 29 86 102 395 442 47 12 229 7:2,7 Çí'l 1187 216 2Z 

125 152 701 897 196 28 78 92 473 534 61 13 203 244 1174 1431 7SI zz 

127 170 823 1067 239 29 94 2j 567 619 52 9 221 2S5 1395 1686 291 21 

135 183 963 1"'1:"1:' ~.J.J 
.,.,, .. , .. 30 Bb 9b 653 715 62 9 221 284 1616 19i0 354 2Z 

142 1:;6 1105 1401 2% 27 81 74 734 7S9 55 7 223 220 1839 2190 351 19 

131 140 1236 15~1 305 25 90 C:" ·"' 824 881 57 7 221 232 2060 2422 362 18 

B3 143 1374 1bS4 310 23 93 99 9!7 c;-ao b3 7 221 Z42 Z291 Zt-64 373 ló 

1111 1,~ 
J,.:.,.'J 

1:: ... ,:1;) 1'"''" C•!. "C" i. I/ 20 127 q3 10~4 1073 29 z ..,,"' 
i.ÜO ZZl ZS51 ztiS '%"' ";;;.o 13 

----------------·------------------------------------ -------------------------
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n 
~ 
'O • S. 
ii 
a. 
o 
m 
::s 
fQ • 
~ • i 
Q. • 
~ .. .... • G o 



DRDOS COMPRRRTIVOS 85/86 

Acidente$ de Transito Regis+.rados 

A-:t.:~?illi:-ltNTO COrt VlTII':H SD! VITn!:~ TOi:t GERC'.i.. 

I\, L, "R !IDO IU."U.P.DO ~?.,'L~ Alo"" ..L~ 
-
VW.I~C \iriRI !C:O V~I:mJ ~.nml 

----
ss Sb ss 86 RB~ PEP.C S5 86 S5 86 f:l~,.. Ft"C·"' 85 86 S5 fé ,.,,.,c 

?ffi: f 8S 86 ss 26 PbS Fm: • :J~ -..·.w !1; ... 

--
1zqo 1633 1zqo 1633 3!t3 7.7 1i98 2411 17ÇS 2411 613 3~ 4~28 68'..3 4828 6323 1915 41 7Ç16 10Sb7 7916 10Sb7 2951 !1 

FEV I 1415 tsrJ Z705 3216 511 19 1951 2119 3749 4530 781 21 ':1597 6749 10425 13Sil 3146 30 S963 10450 16879 Z1317 4433 26 

I 17b5 1839 4470 soss c;n- 13 2335 2359 6034 6SSÇ 805 13 t595 8141 17020 21112 4692 zst 1C69S 12339 7JS74 336.56 6CS2 22 w:>J 

1642 1831 6112 bSS6 7i4 13 2023 2398 8107 9287 1180 15 6733 7571 ZJ""!q ,,J,. 2?289 5536 231 10398 Ue% nm 4546Z 7~ 7l) 

t~I 16t7 20(:3 rr:9 SBS? lHO 14 I 2230 2434 1•)3o"'7 11721 1!34 13 bS:)O 7344 30553 36!133 6C30 Zü 10747 11731 48719 57243 852~ 17 

1M4 lifo4 9423 1(1873 1~5~ 15 2210 ,,~n 

~'I~·) 1:677 14159 l4S: 12 6861 éb23 37414 43Z:b 5842 16 10795 11045 59514 ~ 8i'74 15 

Jtt léS2 1SS6 11075 12759 UF't 15 2240 2321 14?17 16~80 1St3 11) 635~ 7174 ~3769 ~~)~30 6661 15 102~7 11381 69761 19l;b9 99CS 14 

1&1~ 1854 12889 1~613 1i24 ... 
1.3 2474 .,...,, 

'~íÚ 173Ç1 1Eê53 1'167 a 6933 7', .. , 
.::;.:) .. :o~z 57é61 6939 14 11Z41 11~3 S1002 91132 10130 13 

1675 1791 14564 16404 1840 13 2399 2465 19790 21323 1533 8 6203 W.J 56930 64484 7554 131 1~2 11079 9122~ lm11 tom 12 

t1C7 1373 16lli1 1Si.7i 1S06 11 2~Ct5 ~5Ci3 Z2~9S 23916 1721 8 5564 7336 62~94 718ZO 9326 15 m~ 11802 101160 114013 1ZSS3 13 

' ·~t 1810 1G3~2 ZC037 rne 11) ':C:"%7 2ts? Z4iZ7 26~::5 
.. ~ ... , s 6035 6EZ6 b~':J'J 73646 1C117 1: 10~32 11325 111593 125333 137~0 •? I ~-;, I • .J ...,. ... ,Lt;rl) .... .. ...,. .&v 

l ,~,~ 16~1 2~247 '21683 1~41 7 27;~3 2580 27~~5 29183 !7~0 6 l .... y. 767S 7t!31 863:Z 1om Ei 12:!15 ll~S7 1Z~~l3 t3i·iÇS um 1! .7.JJ t ib\·.:. 
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Municlpio de São Paulo 
DADOS COMPARATIVOS DE ACIDENTES 86/87 
vitimas Fatais registradas em acidentes de trânsito 

tiA I 

sn 

wr 

DEZ 

PEDESTRE 

86 fT1 

122 111 

133 144 

150 135 

155 158 

185 170 

152 136 

170 160 

188 163 

11t6 1~1) 

1ft0 147 

143 158 

1Z8 149 

86 

122 

Z5S 

405 

560 

745 

897 

1067 

1255 

1~1 

1541 

1b84 

1St2 

OCU."U.RRO 

WlRIR:OO 

fT1 RBS pru; 

111 -11 -9 

ZS5 o o 

390 -15 -4 

548 -12 -2 

718 -'ZI -lt 

S54 -43 -s 

1014 -53 -s 

1177 -78 -6 

1297 -104 -7 

1444 -97 -6 

1602 -82 -s 

1751 -6t -3 

PASSP.5EIRO E/OU C~DUTOR TOTil. GWl 

A:'J'U.AOO 

VRRIRCP.O 

86 fT1 86 87 RBS PERC 86 fT1 

86 76 Só 76 -10 -12 208 lffl 

90 9S 176 171 -s -3 223 Z39 

30 110 256 ZS1 25 10 ::30 245 

84 104 340 385 lt5 13 Z39 262 

102 131 442 516 74 17 iZI 301 

92 105 534 621 fT1 16 244 241 

85 B7 619 708 89 14 ZS5 247 

96 94 715 802 87 12 284 2S7 

74 111 í89 913 124 16 220 231 

92 102 881 1015 134 15 Z32 249 

99 84 980 1099 119 12 242 242 

93 131 1073 1230 157 15 221 zso 

OCtlt.lAOO 

'JRRIR:RO 

86 fT1 RBS mt 

208 lB'T -21 -10 

431 426 -s -1 

661 671 10 2 

900 933 33 .. 
UB'T 1234 47 4 

1431 1475 44 3 

1686 1722 36 2 

1970 1979 9 o 

2190 2210 20 1 

24ZZ 2459 rt 2 

2664 'Z101 rt 1 

WJ5 2981 96 3 

L-------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~ 
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Municlpio de São Paulo 
DADOS COMPARATIVOS DE ACIDENTES 86/87 

Acidentes de Trânsito Registrados 

ATRtmAMOOD COM VITIMA 

ACUMULADO RClJ't!LRDO 
. 

~IIml VRRI~ 

86 frl 86 frl RBS PERC 86 frl 86 87 ABS PERC 

1633 1380 1633 1380 -ZS3 -15 2411 2273 2411 2273 -138 -6 

1583 1345 3216 2725 -491 -15 2119 2150 4530 4423 -107 -2 

1839 1~ SOS5 4189 -866 -17 2359 2181 6889 6604 -285 -4 

1831 1521 6886 5710 -1176 -17 2398 2310 9'lZT 8914 -3'13 -4 

2003 1486 8889 7196 -1693 -19 2434 2421 11721 11335 -386 -3 

1984 1256 10873 8452 -2421 -22 2438 2133 14159 13468 -691 -5 

1886 1056 12759 9508 -3251 -25 2321 2003 16480 15471 -1009 -6 

1854 1270 14613 10178 -3835 ~u 2378 2226 1SSS8 17697 -1161 -6 

1791 1(f.J8 16404 11836 -4568 -28 2465 2010 21323 19i07 -1616 -8 

1873 1246 18277 13082 -5195 -28 2593 2292 23916 21999 -1917 -8 

1810 1246 20!)87 14328 -5759 -~ 2689 2263 26605 24262 -2343 -9 

1601 1226 2168S 15554 -6134 -28 z~so 2539 29185 263')1 -2384 -a 

SEJ1 VITII1A TOnl 6EIR 

IDJIULROO JllJU.JIXJ 

VARIRCRO VIIWDIJ 

86 87 86 frl RBS PERC 86 frl 86 81 IIIS me 

68"t.3 7096 6823 7096 273 4 10867 10749 1{167 10749 -118 -1 

6748 6712 13571 13808 237 2 10450 1w.07 21317 20956 -361 -2 

8141 6309 21712 20617 -1095 -5 12339 10454 33656 31410 -2246 -7 

7S77 7211 ms9 27828 -1461 -5 11806 11042 45462 42452 -3010 -7 

7344 7558 36b33 35386 -1247 -3 11781 11465 57Z43 53917 -3326 -6 

6623 6659 43256 42045 -1211 -3 11045 10048 68288 63965 -4323 -6 

7174 6253 50430 48298 -2132 -4 11381 9312 79669 T!l17 -63'1Z -1 

7231 6949 57661 55247 -2414 -4 11463 10445 91132 83722 -7410 -1 

68"t.3 6275 64484 61522 -2962 -5 11079 9343 102211 93065 -91~ -9 

7336 7155 71SZO 68617 -3143 -4 11802 10693 1111013 103'158 -10255 -9 

682b 7065 78646 75742 -2904 -4 11325 10574 125338 Ult332 -11006 -9 

7676 7126 S6322 83668 -2654 -3 11S57 11691 137195 126023 -11172 -1 

Observação: os dados referentes à 1987 são estimados. Dados finais em processamento. 
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ANEXO II 



Boletim TKnleo de CET 

24 

.. , .... ..... .. I ~~I ......... 

i Jr. .. ~, 
rr~T:! :J..'"! .r 

Q 1i l~l' ·' 
I iP 

SMT 

11 11 

11 
11 

Ck-Je'tl. va..,:ÍC ~l onar rre lhares o:::nll çi:es de segur-a.--ça aos pedestres , r a;:u dez e conf or 
te. aos usuárl!J!. doe> trans;::ortas oc::>let.l vc::t>, c OS\' .urpl.a:m.ou as aeqw.ntes m:xllflcações ré. 
esqu>!!'ê de orculação da ~<.·. sãc Joio e ad}aoêno.as' 
- Faixa IXcl\.Slva ~ Oni.bu; 

As limãsaêoriúi:is..,ncJ.onadas resiP folhem pass.., a circular pela Av. são Joio (r>:> 

CXJntra-fllllCO a paru.r do Largo do Aro<dlel, Rua Conselheiro Crap:.rn.aro e PQa. Rano6 de 
~-

- VJ.as I:x::lJ.Elvas ~ !W!' 
~Ladelra dã Espl.Arlada-et:.recno da Rua Fanrcsa (entre a :Ladeira da Esplanada e Av. são 
João). passarr a ser Vla& ex::lusivas para 016 t.ix:Ls prooec:Entes da Rua CE-1. Xavier de To 
l.edo ern chreçâo às 1\\le!\Ídas são Joio e Arharqabau. -

-~e~ 
As opei=~------ai-carga e descarga são perrro Udas na Avenida sio João {junto às platafQ!, 
J!lt.S), na Jtua Corselhel.ro Cri&pl.r".lan?, Lade1ra da Espl..anada e Jtua Fonrosa TO horário das 
22:00 às 6:00 horas. 

- Táxl 
O e!Tbargue e deserbarque de p<ISSage uas será permi tid<:;, na Av. são Joãc )untD às pla'!! 
form.o. 

Pense Coletivo 

Corredores de Tréfego- PROJETO SAO JOAO (ônibus no contra-fluxo) 



PROJETO SÃO JOÃO FAIXA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS 
J 

c:=;) 

• 
"""""elo Ellldo do AV. S.. Poulo 

• • • 

- Tréfevo i•clullvo pere 6nlbvl 

- Tréfego ••cluatwo per• te11 

- Emberque • d111mberque ele 

PII .. VIIrol de tul 

;> Ctrculeçio elterede -

.. Clrculeçlo lnellereda 

• Perede de 6ntbva 

CNtGA E DOCA..OA 
~ .. MITIDA 

DAS DOD Àl 1100 11& 

~ 
~ 

t 
o 
a. • 
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:I • ;:; 
o 
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c: 
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c; 
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Boletim T6cnlco da CET 

A partir do próximo sábado, o DSV estará modifican
do a circulaçllo na Avenida lpiranga, entre a Avenida 
São João e Avenida SAo Luis, em virtude da constru
t;Ao da Estação República do Metr6-Etapa 3. 

26 

ObsetVe no mapa a sua melhor opção de direção. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . 
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIARiO 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 

Projetos Especiais (ESTAÇAO REPúBLICA-METRO) 



ANEXO III 



Fotografias da cidade 

\ 
\ 
'· 

Folha de resposta 

Este é um modelo de folha de resposta 
que deverá ser feito em seu caderno. 

1 

O que estas fotografias representam? 

Dê a cada uma delas um título que expresse o que elas representam. 

Número 
Título da foto 

1 Amizade entre gerações 
exemplo 

2 

Quais as fotografias que poderiam representar sua cidnde? 

Observe e selecione 

Foto Por que a escolhi 

TRABALHE COM SUA EQUIPE 
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TAPA 111 

Até agora você analisou 
o que sua cidade comunica e os 

problemas que ela enfrenta. 

É preciso pensar, agora, em alguma 
coisa que você 

possa fazer por ela. 

Comece a pensar na 
cidade do futuro. Aquela que 

você ajudará a construir. 

1·21 



Instruções 

Imagine que você pertence a uma equipe de planejamento urbano. 
Sua responsabilidade é de criar condições para que as cidades aten· 
dam às necessidades e aos des~jos de seus habitantes. 

O que você acha que deveria ser feito para que sua cidade comuni· 
casse aquilo que você gostaria? 

Responda às questões abaixo. montando o quadro a seguir: 

a) O que você gostaria que sua cidade comunicasse? 

b) O que todos poderiam fazer para que isso ocorresse? 

O que você 

Quadro de planejamento urbano 
(Execute a tarefa em seu caderno) 

gostaria O que todos poderiam fazer 
que a cidade comunicasse para que isso ocorresse 

I 

TRABALHE COM SUA EQUIPE 
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PROPOSTA 

" ' / ---o-
/-;"-. 

I 

''A ctdadc. Os modernas quase que 
completamente esqueceram o \·erdadetro 

sentido desta palan·a: a mainr paru confunde as 
construçàes marenais de uma cidade com a 

prápna cidcuh e o haf>iranre da cidade com um 
ctdtJdâ(l Ele5 nâo sanem que as casa.1 

constiTIU'm o partt nwrenol ma.\ que a ,·erdudeira 
CIJad( ( formado J1<11 cidad,ic•.l" 

1 .1< <il: .lu, tflli' Ri'li''' .111 

O Con:r.;:c, 5o:u. i 

As cidades pertencem ao homem 
Os ve1culos que transitam pelas p1stas foram criados para ajudá-lo. 
Esta triste realtdade que vocé tem observado em sua cidade. 
onde automove1s. motos e ônibus ocupam o lugar dos pedestres. é 
uma perigosa inversão causadora de mu1tos ac1aentes Mas. vocé 
que dec1d1 u transformar a tmagem de sua c1dade fazendo com 
que ela comuntque aqu11o que gostar1a. não 1ra consegutr mudar essa 
sttuação apenas com um passe de mágtca E precrso que os habttan
tes de sua ctdade aJam como cidadãos e encontrem formas de har
monizar o pedestre e o condutor de veículo com as condtções da pis
ta. 

Portanto. sua tarefa. agora. será a de educar os futuros cidadãos da 
cidade que vocé está construmdo 

Comece ensinando-os a serem pedestres educados. 
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ETAPA 11 

Planeje a sua campanha 

Você fez uma rev1são e discussão dos conhec1mentos sobre regras 
de c~rculação para pedestres. Agora va1 tniciar o planeJamento da 
campanha de esclarecimento do pedestre. Para isso é prectso que 
você deftna. 

a quem se destina a campanha; 

o que pretende informar; 

onde e como será feita a campanha. 

A tarefa desta etapa consiste em tomar decisões com base no rotet· 
ro apresentado a seguir. 

Siga-o, atentamente, para garantir bons resultados. 



Tarefa 

... .... ... ... . . . . . . 

Roteiro de 
discussão e definições 

(Escreva as respostas no caderno) 

1 

A quem se destina a campanha? 

. . . .. . . 

l\'ma. pode ser a um grupo de alunos de uma scrú de seu próprio 
colégio. ou a um grupo de pessoas da comunidade. 

2 

Qual é a faixa de idade das pessoas 
a quem se destina a campanha? 

3 

Quais são os interesses dessas pessoas? 
(0 que elas gostam de fazer?) 
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4 

Por que esses grupos de pessoas foram 
escolhidos como alvo da campanha? 

5 

O que será transmitido? Que informações pretende-se 
comunicar ás pessoas com a campanha? 

6 

Onde será realizada a campanha? 

(na sala de aula, 
nos pátios e corredores 

da escola. 
na rua. noutro 
local - qual?) 

7 

Que meios de comunicação serão utilizados? 

(ltvretos. 
cartazes. 
bilhetes. 

JOrnal mural. 
folhetos. 

outros - quais?) 

8 

Como será realizada a campanha? 

TRABALHE COM SUA EQUIPE 
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