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1 Introdução 

Uma concepção de educação não pode ser exclusivamente fundamentada na perspectiva de um 

tecnófilo, pois é inadequado pensar que toda tecnologia possa proporcionar diretamente um significado de 

progresso, propiciando unicamente bem-estar social. Tampouco deve ser alicerçada somente pela óptica de 

um tecnófobo, defendendo que novas tecnologias não podem trazer benefícios para a humanidade e só 

trazem desgraças e desgostos para o homem. Corroborando essa ideia, Postman (2003, p.14), destaca que: 

“toda tecnologia tanto é um fardo como uma bênção; não uma coisa ou outra, mas sim isto e aquilo”.  

Como exemplo claro de uma tecnologia que tem esses dois lados da moeda, pode-se destacar os 

veículos movidos a motor de explosão, fruto da transição entre a tecnocracia e o tecnopólio demarcado por 

Henry Ford na virada do século XX. É indiscutível que os veículos automotores trouxeram uma mobilidade, 

antes inimaginável, de passageiros e produtos. No entanto, o crescimento desenfreado do número de 

veículos traz graves problemas como a poluição atmosférica e sonora e a degradação do meio ambiente 

urbano, causados pelo fenômeno trânsito. Este, em que pese toda sua complexidade, é genericamente 

caracterizado por Vasconcelos (1985) como: 

[...] uma disputa pelo espaço físico, que reflete uma disputa pelo tempo e pelo acesso aos 

equipamentos urbanos, – é uma negociação permanente do espaço, coletiva e conflituosa. E essa 
negociação, dadas às características de nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais: a disputa pelo 

espaço tem uma base ideológica e política; depende de como as pessoas se veem na sociedade e de 

seu acesso real ao poder. (VASCONCELOS, 1985, p. 19-20). 

Observa-se pela caracterização de Vasconcelos que o trânsito surge como elemento básico de um 

inevitável conflito, pelo fato de envolver seres humanos que, ao interagirem com trânsito, apresentam-se 

como motoristas, passageiros, ciclistas ou pedestres. As interações no trânsito ocorrem entre pessoas com 

diferenças sociais e que têm diversos interesses, direitos e deveres. 

Portanto, o fenômeno trânsito deve ser tomado como um tema multidisciplinar, que pode ser visto 

sob a óptica legislativa, jurídica, psicológica, técnica, humana e pedagógica, a fim de minimizar os conflitos 
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pela disputa dos espaços físicos em torno dos seres humanos, materializados no trânsito como pedestres, 

ciclistas, passageiros ou motoristas.  

Para a óptica pedagógica, foi dada uma adequada e inédita ênfase no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), cujo Capítulo VI – “Da educação para o 

trânsito” – apresenta, em seis artigos, a primeira legislação dedicada a uma educação voltada para o trânsito. 

Em 2009, através da Portaria n
o
 147, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

estabeleceu as Diretrizes nacionais da educação para o trânsito na pré-escola e no ensino fundamental. 

Trata-se de um documento oficial que reconhece como, as mais diversas áreas do conhecimento, podem 

utilizar-se da transversalidade da temática trânsito.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (MEC-SEMTEC, 1999; 2002), em seus pressupostos 

teóricos, defendem que o conhecimento científico seja utilizado para interpretar situações reais de relevância 

social. Com base nisso, é possível reconhecer que, ao se tomar a temática trânsito sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade, na educação básica e superior, auxiliar-se-á significativamente o discente a 

compreender situações reais do cotidiano sobre a complexidade do trânsito, a fim de torná-lo consciente e 

responsável perante tais situações de considerável relevância social. 

2 Procedimentos Metodológicos 

Pretende-se abordar o tema do presente estudo através da utilização do método dedutivo, o qual parte 

do conhecimento de dados universais para a conclusão de questões mais específicas, particulares (HEERDT, 

2005). Ainda caracterizando a metodologia de investigação a ser utilizada neste trabalho, esta será 

qualitativa. O método qualitativo não utiliza instrumento estatístico como base no processo de análise dos 

problemas de pesquisa (RICHARDSON, 1999). 

A presente pesquisa tem finalidade pura, na medida em que não se preocupa diretamente com suas 

aplicações e consequências práticas. Quanto ao nível da pesquisa, pretende-se que seja descritiva, utilizando-

se de procedimento pesquisa bibliográfica. 

Portanto, através da utilização do método dedutivo, qualitativo, descritivo e bibliográfico será 

apresentado resultado de pesquisa sobre os aspectos interdisciplinares na educação para o trânsito. Com base 

nos pressupostos teóricos, pretende-se destacar o caráter interdisciplinar nos documentos oficiais e 

referencias bibliográficos existentes destinados a educar para o trânsito. 
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3 Justificativa do eixo escolhido 

Considerando que uma educação voltada para o trânsito não pode ser amparada por uma única 

disciplina, pretende-se apresentar a existência de um caráter interdisciplinar na educação para o trânsito, 

destacando como as diferentes áreas do conhecimento podem, fundamentadas nos pressupostos teóricos da 

interdisciplinaridade apresentados em estudos como Fazenda (2006) e Japiassu (1976), interagir de modo 

interdisciplinar ao propor uma educação para o trânsito. 

Inicialmente, buscando destacar a finalidade de uma educação para o trânsito, faz-se necessário 

identificar qual a definição para trânsito, como este fenômeno é qualificado e, desta maneira, verificar a 

necessidade de uma ação pedagógica voltada para o trânsito. De acordo com a Comissão de Terminologia de 

Engenharia de Trânsito (apud ARAÚJO, 1977, p. 14), “trânsito é a ação de passagem de pedestres, animais 

e veículos de qualquer natureza, por vias terrestres, aquáticas e aéreas abertas à circulação pública”. Já para 

Vasconcelos (1985, p. 11), o fenômeno trânsito, perceptivelmente sob uma óptica mais urbana, é definido 

como “o conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que aparece na 

rua na forma da movimentação geral de pedestres e veículos”. 

Duas décadas antes da promulgação do novo CTB, em publicação do extinto Departamento Nacional 

de Estradas e Rodagem (DNER), a educação para o trânsito já era considerada a nova matéria “Educação de 

Trânsito”, pois, de acordo com Araújo (1977), era indispensável educar o povo para a “guerra do trânsito”. 

Com relação a ações pedagógicas com finalidade de educar para o trânsito, Araújo afirma: 

[...] a necessidade de uma conscientização ampla e urgente, sobre educação de trânsito é visível aos 

olhos de todos, dada a complexidade dos problemas que surgem no dia a dia de todas as cidades. [...] 

sentindo e vivendo essas dificuldades, é que vimos à importância de levar aos bancos das escolas, 

orientação sobre como proceder no trânsito das vias publicas como motoristas, pedestres e 

passageiros. (ARAÚJO, 1977, p. 15). 

Os seres humanos são falíveis no mais alto grau, e seu comportamento no trânsito é fundamental para 

a não ocorrência de acidentes. Assim, Vasconcelos (1985) destaca a necessidade de uma educação para o 

trânsito: 

[...] da importância de um comportamento adequado surge à necessidade de uma educação para o 

trânsito, no sentido de as pessoas – em qualquer posição que assumam na circulação – terem atitudes 

compatíveis com as necessidades da segurança de todos. A educação deve ser vista como um processo 

contínuo, para que tenha efetividade real. (VASCONCELOS 1985, p. 77) 

O mesmo autor ressalta que a obrigatoriedade da educação continuada para o trânsito em todos os 

níveis de educação, tratada no próprio CTB, surge como uma iniciativa essencial para mudanças na relação 
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estado–sociedade, no intuito de estabelecer normas e regras que promovam condições seguras a todos que 

fazem parte do fenômeno trânsito, educando a todos, pedestres, passageiros e não só motoristas para um 

comportamento organizado e humanizado no trânsito. Neste sentido, afirma Vasconcelos (2005): 

O código trata o tema da educação como essencial para mudar as condições do trânsito brasileiro. A 

educação é abordada sob vários ângulos. Inicialmente, a educação é definida como um direito das 

pessoas e um dever do Estado (art. 74) e é tornada obrigatória para os níveis de ensino de 1º, 2 e 3º 

graus (art. 76), com prazo determinado para que o currículo mínimo seja sugerido no inicio da 

vigência do código (art. 315). O código determina também que os órgãos e entidades tenham 

coordenadorias de educação de trânsito e que sejam organizadas escolas de trânsito (art. 74). Ele 

determina que 5% do valor do seguro obrigatório (DPVAT) sejam aplicados em programas de 

segurança e educação. A divulgação de programas especiais é tornada obrigatória nos meios de 

comunicação (art. 75) e os fabricantes e revendedores de veículos ficam obrigados a fornecer aos 
compradores materiais especiais sobre legislação e segurança de trânsito (art. 38) 

(VASCONCELOS, 2005, p. 103). 

Com a finalidade de empregar esforços na organização racional dos espaços em torno do homem, 

surge legalmente, como uma verdadeira panaceia do trânsito, a educação para o trânsito. Através desse 

prisma, foi dada uma ênfase inédita para a óptica pedagógica pelo novo CTB. Promulgada em 23 de 

setembro 1997 e em vigor desde 22 de janeiro de 1998, a Lei
 
9.503 instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 

cujo capítulo VI, intitulado “Da educação para o trânsito”, apresenta, em seis artigos, as principais diretrizes 

para a promoção e organização de uma educação voltada para o trânsito. 

No Art. 74 da Lei 9.503, a educação para o trânsito é considerada direito de todos e um dever para os 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT): 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes 

do Sistema Nacional de Trânsito  

§1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do 

Sistema Nacional de Trânsito 

§2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura 

organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e 
padrões estabelecidos pelo CONTRAN. (DENATRAN, 1997) 

A importância e relevância dada a uma educação para o trânsito na educação básica brasileira pode 

ser observada no Art. 76 do CTB: 

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por 

meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas 

áreas de atuação. 

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, 
mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 

diretamente ou mediante convênio, promoverá: 

I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo 

programático sobre segurança de trânsito; 
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II – a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o 

magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; 

III – a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos 

relativos ao trânsito; 

IV – a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 

universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. 

(DENATRAN, 1997) 

Após a determinação de educar para o trânsito estabelecida pelo CTB, pode-se destacar o surgimento 

de algumas propostas pedagógicas com metodologias voltadas para formação hábitos e atitudes capazes de 

modificar comportamentos e procedimentos diante da complexidade do trânsito. Como exemplo, pode-se 

citar a série de Educando para o trânsito (KUTIANSKI; ARAÚJO, 1998), um material para ser utilizado da 

1ª à 4ª série do Ensino Fundamental. Cada volume é dividido em três unidades, que reconhecem a criança 

como pedestre que divide um espaço comum com veículos e outros pedestres. Neste sentido, destaca a 

importância de ser um bom pedestre, sendo solidário com todos que fazem parte do trânsito e conhecendo os 

elementos do trânsito, tais como placas, semáforos, faixas de segurança, e os agentes de trânsito. Trabalhos 

deste tipo podem ser considerados, uma iniciativa importante na formação de crianças para uma melhor 

convivência com a complexidade do fenômeno trânsito.  

Outro exemplo de ação pedagógica com finalidade de educar para o trânsito aparece em Moto 

perpétuo: a segurança através da ciência e da educação (1999), programa de educação para o trânsito 

elaborado pela Fiat, em parceria com o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) voltado para o ensino 

médio. Esse programa apresentava uma cartilha para alunos, material para o professor e um vídeo. O mesmo 

possuía uma linguagem adequada aos jovens e trabalhava com as disciplinas Física e Biologia. 

Diante de todas essas observações, pode-se perceber que já existiram iniciativas de educar para o 

trânsito na educação básica brasileira. Ora essas ações tiveram finalidade de educar crianças que frequentam 

do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, sob a perspectiva das ciências humanas, ora foram destinadas a 

educar jovens que frequentavam o ensino médio, porém desta vez sob a óptica das ciências exatas.  

As citadas Diretrizes curriculares nacionais da educação para o trânsito na pré-escola e no ensino 

fundamental,.(DENATRAN, 2009) visam orientar e auxiliar educadores desses níveis de ensino para uma 

prática pedagógica voltada para o trânsito. Também é intenção dos promulgadores das referidas diretrizes 

que as mesmas venham a promover a importância de atitudes em prol do bem comum, a partir da análise e 

reflexão sobre o comportamento seguro no trânsito, pois os mesmos afirmam: 

[...] mais do que o cumprimento da lei, acreditamos que por meio da educação será possível reduzir o 

número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e construir uma cultura de paz no espaço público. 

Isso porque a educação para o trânsito requer ações comprometidas com informações, mas, sobretudo, 
com valores ligados à ética e à cidadania. (DENATRAN, 1997). 
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Na citada Portaria 147/09 proposta pelo DENATRAN através das Diretrizes curriculares nacionais 

da educação para o trânsito na pré-escola, que conforme o artigo 30 da LDB é o nível educacional 

destinado a crianças entre quatro e seis anos, possui seus fundamentos, princípios e procedimentos 

ancorados:  

I – nas bases legais que orientam:  

a) os Sistemas de Ensino da Educação Brasileira; 

b) o Sistema Nacional de Trânsito; 

II – numa dimensão conceitual de trânsito como direito de todas as pessoas e que compreende 

aspectos voltados à segurança, à mobilidade humana, à qualidade de vida e ao universo das relações 

sociais no espaço público;  

III – nas propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, constantes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  
IV – numa abordagem que priorize a educação para a paz, a partir de exemplos positivos, capazes de 

desenvolver esquemas de interação com os outros e com o meio, oferecendo condições para que as 

crianças aprendam a ser, a estar e a conviver no trânsito;  

V – em aprendizagens que favoreçam a aquisição de atitudes seguras no trânsito e reflitam o exercício 

da ética e da cidadania no espaço público;  

VI – no reconhecimento das crianças como cidadãs cujos direitos devem ser preservados e 

legitimados. (DENATRAN, 2009). 

 

Os trabalhos voltados para educação para o trânsito na pré-escola, estabelecidos pelas citadas 

diretrizes, apresentam como principais objetivos: 

I – considerar as capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança, garantindo 

um ambiente saudável e prazeroso à prática de experiências educativas relacionadas ao trânsito;  
II – favorecer o desenvolvimento de posturas e atitudes que visem à segurança individual e coletiva 

para a construção de um espaço público democrático e equitativo;  

III – respeitar as diversidades culturais, os diferentes espaços geográficos e as relações interpessoais 

que neles ocorrem;  

IV – superar a concepção reducionista de que educação para o trânsito é apenas a preparação do 

futuro condutor;  

V – criar condições que favoreçam a observação e a exploração do ambiente, a fim de que as crianças 

percebam-se como agentes transformadores e valorizem atitudes que contribuam para sua 

preservação;  

VI – utilizar diferentes linguagens (artística, corporal, oral e escrita) e brincadeiras para desenvolver 

atividades relacionadas ao trânsito; 
VII – proporcionar situações, de forma integrada, que contribuam para o desenvolvimento das 

capacidades de relação interpessoal, de ser e de estar com os outros e de respeito e segurança no 

espaço público;  

VIII – envolver a família e a comunidade nas ações educativas de trânsito desenvolvidas.” 

(DENATRAN, 2009). 

Para complementar, as Diretrizes curriculares nacionais da educação para o trânsito na pré-escola 

apresentam sugestões de ações pedagógicas a serem empregadas de acordo com as fases de desenvolvimento 

das crianças, levando em conta suas diferenças individuais. Propõem-se também, através da temática 

trânsito, diversas atividades pedagógicas relacionando: movimento e trânsito; música e trânsito; arte e 

trânsito; linguagem oral e escrita e trânsito; natureza, sociedade e trânsito; matemática e trânsito. Como 

orientações gerais, as Diretrizes para Pré-Escola destacam como sendo importantes os seguintes aspectos: 
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O trabalho com o tema trânsito deve ser concebido como forma de desenvolver atitudes e valores 
pautados no respeito, na cooperação, na solidariedade, entre outros fundamentais à vida em sociedade; 

o trabalho com o trânsito não deve se limitar ao espaço da sala de aula, sendo necessário explorar 

ambientes externos que propiciem a locomoção das crianças. Atividades como andar pela escola, 

observar o trânsito em frente à escola, realizar passeios, são imprescindíveis para motivar debates a 

partir das situações observadas; o trânsito deve ser tema trabalhado sistemática e continuamente, pois 

realizar atividades sobre o assunto apenas em momentos estanques ou em datas comemorativas não 

são suficientes para a construção de uma nova cultura de paz; as crianças devem ter acesso a recursos 

diversificados: textos literários, imagens, vídeos, músicas, obras de arte, enfim, tudo aquilo que 

incentive as atividades sobre o tema; o trânsito não deve ser abordado de modo negativo, como um 

problema insolúvel. As crianças precisam compreender que ao adotarem comportamentos seguros, 

baseados no respeito mútuo e na cooperação, é possível conviver de forma saudável no espaço 
público; o tema trânsito não se restringe à aprendizagem de regras e normas de circulação e conduta, 

devendo servir de objeto a questões voltadas ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, às diferenças 

sociais, econômicas e culturais da população; ao implementar a educação para o trânsito em sua 

proposta pedagógica, você deve compreender a dimensão conceitual expressa na palavra trânsito, a 

fim de possa criar e propor atividades significativas que visem a adoção de comportamentos voltados 

ao bem comum no espaço público. (DENATRAN, 2009). 

Considerando a já citada portaria 147/09 do DENATRAN, desta vez através das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental (DCNETEF), verifica-se que 

as mesmas se apresentam com referências e orientações para incluir o trânsito como tema transversal para as 

áreas curriculares, ancoradas nos seguintes fundamentos: 

I – nas bases legais que orientam:  
a) os Sistemas de Ensino da Educação Brasileira;  

b) o Sistema Nacional de Trânsito;  

II – na dimensão conceitual de trânsito como direito de todas as pessoas e que compreende aspectos 

voltados à segurança, à mobilidade humana, à qualidade de vida e ao universo das relações sociais no 

espaço público;  

III – no reconhecimento do trânsito como tema de urgência social, de abrangência nacional, que 

apresenta possibilidade de ensino e aprendizagem e que favorece a compreensão da realidade e a 

participação social;  

IV – no conjunto de valores que regulam nosso sistema de convivência e que envolvem o pensar e o 

agir de cada pessoa, respeitando sua liberdade;  

V – nas fases de desenvolvimento do aluno e nas características específicas de cada etapa de ensino.  

VI – nas diversidades culturais, nos diferentes espaços geográficos e nas relações que neles ocorrem, 
nas características regionais e locais da sociedade, da economia e da clientela. (DENATRAN, 2009) 

As DCNETEF também propõem a inclusão da temática trânsito como tema transversal no ensino 

fundamental, tendo como principais objetivos: 

I – priorizar a educação para a paz a partir de exemplos positivos que reflitam o exercício da ética e da 

cidadania no espaço público;  

II – desenvolver posturas e atitudes para a construção de um espaço público democrático e equitativo, 

por meio do trabalho sistemático e contínuo, durante toda a escolaridade, favorecendo o 

aprofundamento de questões relacionadas ao tema trânsito; 

III – superar o enfoque reducionista de que ações educativas voltadas ao tema trânsito sejam apenas 

para preparar o futuro condutor; 

IV – envolver a família e a comunidade nas ações educativas de trânsito desenvolvidas; 

VI – contribuir para mudança do quadro de violência no trânsito brasileiro que hoje se apresenta; 

VII – criar condições que favoreçam a observação e a exploração da cidade, a fim de que os alunos 

percebam-se como agentes transformadores do espaço onde vivem. (DENATRAN, 2009). 
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No intuito de que a temática trânsito seja efetivamente desenvolvida com êxito no ensino 

fundamental, as DCNETEF defendem que seja importante adotar, nas ações pedagógicas que visem a educar 

para o trânsito, os procedimentos a seguir: 

I – o planejamento de atividades que promovam a análise, o debate e a reflexão sobre diferentes 

situações relacionadas ao transitar humano; 

II – o uso do ambiente real de circulação (a cidade) como principal recurso educativo para o exercício 

da cidadania no trânsito;  

III – a produção e a socialização de conhecimentos relacionados ao tema a partir do incentivo à 
pesquisa, à leitura e à escrita, à criatividade, à troca de ideias e de experiências; 

IV – a promoção do envolvimento da família e da comunidade em atividades voltadas ao tema; 

V – a execução de ações e a utilização de recursos educativos que expressem as concepções adotadas 

nesta publicação. (DENATRAN, 2009). 

É possível perceber que os pressupostos teóricos das DCNETEF estão em consonância com os 

PCNs para o ensino deste nível, assim como com os temas transversais por eles estabelecidos, na condição 

de temas locais a serem trabalhados. De acordo com o exemplo proposto nos PCNs, as DCNETEF se 

justificam, como se pode observar a seguir: 

Tomando-se como exemplo o caso do trânsito, vê-se que, embora esse seja um problema que atinge 
uma parcela significativa da população, é um tema que ganha significado principalmente nos centros 

urbanos, onde o trânsito tem sido fonte de intrincadas questões de natureza extremamente diversa. 

Pense-se, por exemplo, no direito ao transporte associado à qualidade de vida e à qualidade do meio 

ambiente; ou o desrespeito às regras de trânsito e a segurança de motoristas e pedestres (o trânsito 

brasileiro é um dos que, no mundo, causa maior número de mortes). Assim, visto de forma ampla, o 

tema trânsito remete à reflexão sobre as características de modos de vida e relações sociais. 
(MEC/SEF, 1997, p.35) 

Nos objetivos gerais da educação para o trânsito no ensino fundamental, propostos através das 

DCNETEF, ressalva-se que a inclusão da temática trânsito no currículo das instituições deste nível de ensino 

deve ser organizada de forma que o aluno possa com este conhecimento: 

I – conhecer a cidade onde vive, tendo oportunidade de observá-la e de vivenciá-la; 

II – conhecer seus direitos e cumprir seus deveres ao ocupar diferentes posições no trânsito: pedestre, 

passageiro, ciclista; 
III – pensar e agir em favor do bem comum no espaço público; 

IV – manifestar opiniões, ideias, sentimentos e emoções a partir de experiências pessoais no trânsito; 

V – analisar fatos relacionados ao trânsito, considerando preceitos da legislação vigente e segundo seu 

próprio juízo de valor; 

VI – identificar as diferentes formas de deslocamento humano, desconstruindo a cultura da 

supervalorização do automóvel; 

VII – compreender o trânsito como variável que intervém em questões ambientais e na qualidade de 

vida de todas as pessoas, em todos os lugares; 

VIII – reconhecer a importância da prevenção e do autocuidado no trânsito para a preservação da 

vida; 

IX – adotar, no dia-a-dia, atitudes de respeito às normas de trânsito e às pessoas, buscando sua plena 

integração ao espaço público; 
X – conhecer diferentes linguagens (textual, visual, matemática, artística, etc.) relacionadas ao 

trânsito; 
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XI – criar soluções de compromisso para intervir na realidade. (DENATRAN, 2009). 

Ao se analisarem os conteúdos propostos pelas DCNETEF, pode ser observada uma preocupação em 

estabelecê-los de acordo com a Lei n. 11.274. A título informativo, vale lembrar que tal lei, aprovada em 

fevereiro de 2006, institui o ensino fundamental com nove anos de duração, a ser dividido em anos iniciais, 

indo do 1º ao 5º ano, e anos finais, indo do 6º ao 9º ano, incluindo o ingresso das crianças de seis anos de 

idade no 1º ano. 

Conforme está descrito nas DCNETEF, os conteúdos propostos nas diretrizes respeitam as 

orientações do MEC no âmbito da organização curricular do Ensino Fundamental. De acordo com essas 

diretrizes, tais conteúdos referenciam-se no princípio da prevalência dos direitos humanos, em consonância 

com os princípios estabelecidos tanto pela Constituição Brasileira quanto pelo CTB. Segundo as DCNETEF, 

os conteúdos foram organizados em seis blocos gerais e selecionados baseando-se nos seguintes critérios: 

[...] a possibilidade de inclusão do tema trânsito no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento 
escolar; a necessidade do ensino e da aprendizagem de conceitos, procedimentos, valores e atitudes 

como forma de reverter o quadro de violência evidenciado no trânsito brasileiro; a importância da 

análise e da reflexão acerca do tema trânsito como forma de preservação da vida“. (DENATRAN, 

2009). 

Para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, os conteúdos propostos pelas DCNETEF estão dispostos em 

três blocos. O primeiro bloco, “Os lugares” tem como propósito “[...] promover situações que levem à 

observação, à exploração, à análise, ao debate e à produção de conhecimentos sobre os lugares onde os 

alunos vivem e que fazem parte de seu cotidiano: a casa, a escola, a rua de casa, a rua da escola, o bairro, o 

entorno” (DENATRAN, 2009, p. 8), elencando os seguintes conteúdos para serem trabalhados neste bloco: 

[...] os diferentes tipos de moradia em função de condições climáticas, culturais, sociais, econômicas; 
as regras da casa; a organização do espaço físico; a forma de locomoção das famílias; a organização 

da sala de aula; os locais apropriados para a realização de diferentes tipos de atividades; as regras da 

escola; as regras da sala; a preservação do espaço físico da escola, do seu mobiliário e de todo o seu 

patrimônio; os pontos críticos da escola (locais onde podem ocorrer acidentes e quedas); as 

características do entorno da escola e do bairro onde se localiza; os problemas no trânsito enfrentados 

durante o período de entrada e saída dos alunos; as características do trânsito em áreas rurais próximas 

a estradas e rodovias; em bairros comerciais, residenciais e industriais; as diferentes atividades 

exercidas nos bairros e sua relação com o trânsito de pedestres e de veículos; a história do bairro onde 
se localiza a escola; as transformações ocorridas na paisagem natural. (DENATRAN, 2009). 

No segundo bloco, “A cidade”, esta é tomada como o lugar onde se pode praticar a vida, ponto de 

partida para elucidar questões relacionadas à temática trânsito. Neste bloco, são evidenciados os seguintes 

conteúdos a serem abordados: 
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[...] os aspectos da paisagem da cidade em relação à cultura, ao lazer, às atividades comerciais, 
industriais, financeiras; a história da cidade e as transformações da paisagem natural; a influência do 

trânsito em aspectos ambientais e sua relação com a qualidade de vida dos habitantes; a importância 

de uma cidade acessível a todas as pessoas: guias rebaixadas, elevadores em pontos de ônibus 

(plataforma de elevação vertical), vagas para estacionamento de veículos de pessoas com deficiência 

física, pisos especiais para pessoas com deficiência visual; a necessidade de adaptação e adequação 

das construções arquitetônicas para possibilitar o acesso de todas as pessoas; a planta da cidade para a 

identificação de vias paralelas, vias transversais, vias preferenciais, pontos referenciais, localização de 

endereços; o transporte público: condições, itinerários, quantidade para atender a demanda de 

deslocamento da população;  locais apropriados para lazer, caminhadas, andar de  bicicleta (ciclovias, 

ciclo faixas); condições das calçadas e das vias da cidade para o trânsito seguro de pedestres e de 

veículos. (DENATRAN, 2009). 

Enfim, para o terceiro e último bloco dos anos iniciais, destaca-se “O direito de ir e vir”, trazendo 

para o debate escolar a necessidade e o direito de as pessoas se locomoverem com segurança no espaço 

público, bem como a importância de se conhecer e respeitar as regras e as normas sociais e legais que regem 

tal direito. As DCNETEF sugerem os seguintes conteúdos para serem trabalhados neste bloco: 

[...] as diferentes posições ocupadas pelos alunos do ensino fundamental no trânsito (pedestre, 
passageiro, ciclista); as características das vias abertas à circulação urbana, conforme sua utilização e 

a compreensão das regras para a locomoção segura em cada uma delas (via de trânsito rápido, via 

arterial, via coletora, via local); as diferentes formas de locomoção no decorrer dos tempos, evolução 

histórica dos meios de transporte; as diferentes formas de locomoção em diferentes paisagens e 

regiões brasileiras; as dificuldades de locomoção enfrentadas por pessoas com deficiências físicas, 

motoras e sensoriais; a diferença entre o automóvel utilizado como meio de locomoção e como bem 

de consumo e/ou símbolo de status social; a importância do direito ao transporte público de qualidade 

e da prática do transporte solidário. (DENATRAN, 2009). 

Para os anos finais do ensino fundamental, os conteúdos propostos pelas DCNETEF também estão 

dispostos em três blocos. No primeiro bloco de conteúdos, “As linguagens de trânsito”, através de três tipos 

de linguagem, visual, sonora e gestual, busca-se explorar as mensagens fundamentais para a locomoção 

segura das pessoas no espaço público. Segundo as DCNETEF, os conteúdos deste bloco relacionados à 

sinalização devem possuir o objetivo de promover a análise e a compreensão das mensagens transmitidas 

pelos três tipos de linguagem, para além da obediência dos sinais de trânsito, para uma nova leitura da 

realidade que reflita numa futura mudança de atitude frente ao trânsito. São definidos os seguintes conteúdos 

para serem trabalhados nesse primeiro bloco: 

[...] a sinalização de trânsito e sua importância para assegurar a locomoção de todas as pessoas 
(motorizadas ou não): sinalização horizontal, sinalização vertical, dispositivos de sinalização auxiliar, 

luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito, do condutor e do pedestre; sinais e gestos do ciclista 

para transitar em vias públicas; avanços tecnológicos dos dispositivos de fiscalização auxiliar: 

radares, fotossenssores, lombadas eletrônicas; consequências ocasionadas ao meio ambiente em 

função da poluição sonora e visual dos centros urbanos. (DENATRAN, 2009). 
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O segundo bloco de conteúdos, “Segurança no trânsito”, traz para discussão no âmbito escolar a 

prática de ações livres de risco, discutindo quais são os direitos e deveres dos cidadãos no transitar em 

espaço público com segurança. Com a finalidade de orientar os alunos para adoção de valores, posturas e 

atitudes que promovam essa maior segurança no trânsito, as DCNETEF defendem que sejam trabalhados os 

seguintes conteúdos: 

[...] segurança de pedestres: locais seguros para atravessar vias; roupas claras para melhor ser visto, 

uso de adesivos reflexivos em mochilas; regras para transitar em calçadas; cuidados com locais de 

risco (saídas de garagens, estacionamentos); importância de ver e ser visto; segurança de passageiros: 
respeito às regras e às normas para transitar no interior de veículos (automóvel, transporte escolar, 

transporte coletivo) e como passageiros em motocicletas, conforme a idade das crianças; a 

importância do uso do cinto e demais equipamentos de segurança; segurança de ciclistas: acessórios 

de segurança para os ciclistas (capacete, cotoveleira, luvas, sapatos fechados, roupas claras); 

equipamentos de segurança para as bicicletas (sinalização noturna dianteira, nos pedais, nas laterais e 

traseira da bicicleta, espelho retrovisor do lado esquerdo e campainha); cuidados com a bicicleta 

(pneus, freios); os casos em que o ciclista deve desmontar da bicicleta para transitar como pedestre; os 

perigos de pegar carona na traseira de ônibus ou caminhões; órgãos e entidades do Sistema Nacional 

de Trânsito (SNT): a importância de conhecer as competências estabelecidas para cada órgão e 

entidade que compõe o SNT, descritas no CTB. (DENATRAN, 2009). 

As DCNETEF, no último bloco de conteúdos para os anos finais, trazem para discussão em sala de 

aula a “Convivência social no trânsito”. Considerando os dois tipos de conflitos, “físico” e “político”, 

presentes no trânsito (Vasconcelos, 185), percebe-se a importância de que nenhuma atitude no trânsito deva 

ser concebida apenas pelo ponto de vista individual. Afinal, todas as pessoas se locomovem no espaço 

público, que pertence à toda a coletividade. Destaca-se a importância em criar no relacionamento 

interpessoal no trânsito atitudes mais harmoniosas e de menos conflito, compreendendo-se que os conflitos 

do trânsito podem ser minimizados quando, independentemente da posição (motorista, passageiro, ciclista 

ou pedestre), as atitudes estiverem voltadas para o bem comum. Com a finalidade de proporcionar análises, 

reflexões e debates em relação ao comportamento das pessoas no trânsito, refletidas por atitudes éticas e de 

cidadania, as DCNETEF propõem que sejam enfatizados os seguintes conteúdos: 

[...] respeito ao espaço público e ao patrimônio cultural; educação no trânsito: dar a vez; ceder o lugar; 
ajudar as pessoas; evitar conflitos; consequências do uso de bebida alcoólica e de substâncias 

psicoativas tanto para condutores quanto para pedestres; o estudo da interdependência entre trânsito e 

violência; a reflexão sobre menores ao volante; a análise das causas dos acidentes de trânsito; a 

responsabilidade dos condutores de veículos em relação aos pedestres; a análise de casos reais 

relacionados a acidentes e brigas no trânsito, divulgados pela mídia. (DENATRAN, 2009). 

Finalizando a análise das DCNETEF, destaca-se que as mesmas ainda determinam orientações 

didáticas para as ações pedagógicas destinadas a educar para o trânsito, propondo isso com a finalidade de 

dar uma visão abrangente acerca da temática trânsito. Também são apresentadas, nestas orientações 
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didáticas, sugestões, tanto teóricas quanto metodológicas, para que a temática trânsito possa ser inserida em 

todas as áreas curriculares, nos anos finais do Ensino Fundamental: na Língua Portuguesa, na Matemática, 

na Historia, na Geografia, nas Ciências Naturais, na Educação Física e na Arte, ou seja uma abordagem 

interdisciplinar na educação para o trânsito. 

Destacando a dificuldade no entendimento das principais características do ensino interdisciplinar, 

Japiassu (1976, p.72) observa que o termo interdisciplinar: “não possui ainda um sentido epistemológico 

único e estável. Trata-se de um neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem 

sempre é compreendido da mesma forma”.  

É possível que, como ideia, a interdisciplinaridade tenha origem na Grécia Antiga com os mestres 

sofistas, pois os mesmos apresentaram programas voltados para unificação entre conhecimentos 

tradicionalmente denominados letras e ciências: o trivium reunindo gramática, retórica e dialética; e o 

quadrivium unificando aritmética, geometria, astronomia e música. Em tempos recentes, a 

interdisciplinaridade surgiu como possível resposta a reivindicações estudantis. Na Europa, mais 

precisamente na França e na Itália, em meados da década de 60, houve m período marcado pelos 

movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com a grande 

ordem social, política e econômica da época.  

No Brasil, Japiassu e Fazenda foram os primeiros divulgadores da interdisciplinaridade. Já na década 

de 70, a interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) N
o 

5.692/71. Desde então, a presença dos pressupostos teóricos da 

interdisciplinaridade no cenário educacional brasileiro tem-se intensificado, e ainda mais com a LDB 

nº 9.394/96 e, principalmente, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e seus 

Temas Transversais.  

A seguir, pretende-se evidenciar as ideias que orbitam o conceito de interdisciplinaridade, 

especialmente com base nos pressupostos teóricos apresentados Hilton Japiassu, um dos principais autores 

brasileiros sobre o assunto. No prefácio de uma obra de Hilton Japiassu, intitulada Interdisciplinaridade e 

patologia do saber, o reconhecido teórico, investigador da interdisciplinaridade, Georges Gusdorf, 

caracterizando as exigências do interdisciplinar, destaca que: “[...] a exigência interdisciplinar impõe a cada 

especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para 

acolher as contribuições das outras disciplinas. Uma epistemologia da complementaridade, ou melhor, da 

convergência, deve, pois, substituir a da dissociação”. (GUSDORF apud JAPIASSU, 1976, p. 26). 

Conforme o exposto, percebe-se que a interdisciplinaridade incorpora os resultados de várias 

disciplinas no trabalho de seus respectivos especialistas e, desta forma, valida-se pelo trabalho em equipe. 
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Na intenção de justificar um empreendimento interdisciplinar para reajustar os métodos e o espírito do 

ensino universitário, afirma-se que tal empreendimento: 

1. Proporciona trocas generalizadoras de informações e de criticas, contribuindo, dessa forma, para 

uma reorganização do meio cientifico e para fornecer toda espécie de transformação institucional a 
serviço da sociedade e do homem;  

2. Amplia a formação geral de todos quantos se engajam na pesquisa cientifica especializada, 

permitindo-lhes descobrir melhor suas aptidões, assegurar melhor sua orientação a fim de definir o 

papel que devera ser o seu dentro da sociedade, “aprender a aprender”, situar-se melhor no mundo de 

hoje, compreender e criticar todas as informações recebidas;  

3. Questiona a possível comodação dos cientistas em seus pressupostos implícitos, em suas 

comunicações restritas que tornam difíceis as trocas e, com isso, favorece a explicitação de seus 

postulados epistemológicos, cada um deles fazendo dessa explicitação o acompanhamento necessário 

de sua pratica e de suas eventuais descobertas;  

4. Prepara melhor os indivíduos para a formação profissional que, hoje em dia, cada vez mais exige a 

contribuição de varias disciplinas fundamentais, consequentemente, certa formação polivalente;  

5. Prepara e engaja os especialistas na pesquisa em equipe, fornecendo-lhes os instrumentos 
conceituais para que saibam analisar as situações e colocar os problemas, para que aprendam a 

conhecer os limites de sua própria metodologia e possam dialogar, de forma produtiva, com os outros 

especialistas: pelo trabalho em comum, pelo confronto dos métodos, pela “concentração” dos pontos 

de vista e dos resultados.  

6. Assegura e desenvolve a educação permanente que permite aos pesquisadores o prolongamento 

constante, no decurso da vida, de sua formação geral, universitária ou profissional, através do que se 

convencionou chamar de reciclagem continuada das atividades de todos aqueles que desejam manter-

se atualizados nos vários setores do conhecimento e conservar num permanente desabrochar suas 

personalidades engajadas na vida social. (JAPIASSU, 1976, p. 32-34) 

Japiassu (1976) tratando do domínio do interdisciplinar reconhece que o conceito de 

interdisciplinaridade está em moda, principalmente na Europa e Estados Unidos, em instituições 

universitárias e de pesquisa, cujos pesquisadores fazem um apelo crescente à metodologia interdisciplinar. 

No intuito de estabelecer a magnitude que é o domínio do interdisciplinar, o autor afirma que a 

interdisciplinaridade apresenta-se fundamentada na forma de um tríplice protesto: 

a) contra um saber fragmentado, em migalhas, pulverizado numa multiplicidade crescente de 
especialidades, em que cada uma se fecha como que para fugir ao verdadeiro conhecimento;  

b) contra o divórcio crescente, ou esquizofrenia intelectual, entre uma universidade cada vez mais 

compartimentada, dividida, subdividida, setorizada e subsetorizada, e a sociedade em uma realidade 

dinâmica e concreta, onde a “verdadeira vida” sempre é percebida como um todo complexo e 

indissociável. Ao mesmo tempo, porém, contra essa própria sociedade, na medida em que ela faz tudo 

o que pode para limitar e condicionar os indivíduos a funções estreitas e repetitivas, para aliená-los de 

si mesmos, impedindo-os de desenvolverem e fazerem desabrochar todas as suas potencialidades e 

aspirações mais vitais; 

c) contra o conformismo das situações adquiridas e das “ideias recebidas” ou impostas. (JAPIASSU, 

1976, p. 43) 

Destacando, além das motivações, os possíveis objetivos e justificativas de um projeto 

interdisciplinar, num mesmo conjunto de considerações, Japiassu considera que a interdisciplinaridade é 

também um método que procura responder a uma série de demandas: 

a) há uma demanda ligada ao desenvolvimento da ciência: a interdisciplinaridade vem responder a 

necessidade de criar um fundamento ao surgimento de novas disciplinas;  
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b) há uma demanda ligada às reivindicações estudantis contra o ensino fragmentado, artificialmente 

cortado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional: a interdisciplinaridade aparece 

como símbolo da “anticiência”, do retorno ao vivido e as dimensões sócio-históricas  da ciência;  

c) há uma demanda crescente por parte daqueles que sentem mais de perto a necessidade de uma 

formação profissional: a interdisciplinaridade responde à necessidade de formar profissionais que 

sejam especialistas de uma só especialidade; 

d) há uma demanda social crescente fazendo com que as universidades proponham novos temas de 

estudo, que por definição, não podem ser encerrados nos estreitos compartimentos das disciplinas 

existentes. (JAPIASSU, 1976, p.53-54). 

A fim de remeter a determinadas precisões terminológicas, descrevendo os seus respectivos graus 

sucessivos de cooperação e de coordenação crescente das disciplinas, apresenta-se a seguir uma descrição 

geral de cada uma das terminologias e suas respectivas representações esquemáticas: 

MULTIDISCIPLINARIDADE: Gama de disciplinas que propomos simultaneamente, mas sem 

relações que podem existir entre elas (Figura 1); 

 

Figura 1: Esquema de multidisciplinaridade (JAPIASSU 1976, p.73) 

PLURIDISCIPLINARIDADE: Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo 

nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas (Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema de pluridisciplinaridade (JAPIASSU 1976, p.73 ) 

INTERDISCIPLINARIDADE: Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no 

nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade (Figura 3).  

 

Figura 3: Esquema de interdisciplinaridade (JAPIASSU 1976, p.74 ) 

TRANSDISCIPLINARIDADE: Coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de 

ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral. (Figura 4) 
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Figura 4: Esquema de transdisciplinaridade (JAPIASSU 1976, p.74 ) 

Pode-se considerar que o problema de se conceituar interdisciplinaridade está na própria definição de 

interdisciplinaridade, pois esta varia não só no nome, mas também no seu conteúdo. Com a finalidade de 

estabelecer possíveis modalidades de interdisciplinaridade, Hilton Japiassu destaca que as relações 

interdisciplinares, em ordem crescente de maturidade, podem ser distinguidas da seguinte maneira: 

a) Interdisciplinaridade heterogênea. Pertencem a esse tipo os enfoques de caráter enciclopédico, 

combinando programas diferentemente dosados. [...];  

b) Pseudo-interdisciplinaridade. Pertencem a este tipo as diversas tentativas de utilização de certos 

instrumentos conceituais e de analise, considerados epistemologicamente “neutros”, tais como os 

modelos matemáticos, por exemplo, para fins de associação das disciplinas, todas devendo recorrer 

aos mesmos instrumentos de analise que seriam o denominador comum das pesquisas. [...]; 

c) Interdisciplinaridade auxiliar. Este tipo de associação consiste, essencialmente, no fato de uma 

disciplina tomar de empréstimo a uma outra seu método ou seus procedimentos. [...] Em alguns casos, 

este tipo de interdisciplinaridade não ultrapassa o domínio da ocasionalidade e das situações 

provisórias. Em outros, é mais durável, na medida em que uma disciplina se vê constantemente 

forçada a empregar métodos de outra[...];  

d) Interdisciplinaridade compósita. É levada a efeito quando se trata de resolver os grandes e 
complexos problemas colocados pela sociedade atual: guerra, fome delinqüência, poluição, etc.[...];  

e) Interdisciplinaridade unificadora. Procede de uma coerência bastante estreita dos domínios de 

estudo das disciplinas, havendo certa integração de seus níveis de integração teórica e dos métodos 

correspondentes. (JAPIASSU, 1976, p.79-80). 

Em seguida, o mesmo autor ressalva que esses cinco tipos podem reduzidos a apenas dois:  

Interdisciplinaridade linear “cruzada”. Trata-se apenas de uma forma mais elaborada de 
pluridisciplinaridade. As disciplinas permutam informações. Contudo, nessas trocas, não há 

reciprocidade. E a cooperação propriamente metodológica é praticamente nula. As disciplinas que 

fornecem informações a uma outra, fazem-no a titulo de disciplinas ”auxiliares”, permanecendo, 

relativamente a ela, numa situação de dependência ou de subordinação; Interdisciplinaridade 

“estrutural”. Ao entrar num processo interativo, duas ou mais disciplinas ingressam, ao mesmo tempo, 

num diálogo em pé de igualdade. Não há supremacia de uma sobre as demais. As trocas são 

recíprocas. O enriquecimento é mutuo. São colocados em comum, não somente os axiomas e os 

conceitos fundamentais, mas os próprios métodos. Entre elas há uma espécie de fecundação recíproca. 

Fecundação esta que da origem, quase sempre, a uma nova disciplina: bioquímica, geopolítica, 
psicossociologia, por exemplo. Trata-se de um tipo de interdisciplinaridade que não se efetua por 

simples adição nem tampouco por mistura. O que há é uma combinação das disciplinas, 

correspondendo ao estudo de novos campos de problemas, cuja solução exige a convergência de 

varias disciplinas, tendo em vista levar a efeito uma ação informada e eficaz. (JAPIASSU, 1976, 

p. 81). 
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Entretanto, o mesmo autor afirma que não devem ser alimentadas ilusões, pois ainda está por ser 

construída uma teoria do interdisciplinar. Logo, Japiassu (1976) afirma também que a interdisciplinaridade, 

além de um conceito teórico, parece impor-se cada vez mais como uma prática, seja ela individual ou 

coletiva e ressalta: “Enquanto prática individual a interdisciplinaridade não pode ser aprendida, apenas 

exercida” (JAPIASSU, 1976, p.82). 

O autor destaca um único obstáculo, o epistemológico, que pode impedir a realização concreta de 

uma possível colaboração válida e eficaz entre as disciplinas. E esse obstáculo está no âmago do 

empreendimento interdisciplinar. Japiassu assim conceitua obstáculo epistemológico: 

Entendemos por obstáculo epistemológico ao interdisciplinar: em primeiro lugar, todas as resistências 

ou empecilhos colocados pelos especialistas – no caso, das ciências humanas – aos contatos, as 

aproximações, as comunicações, as pontes, as relações fecundantes e criadoras, aos confrontos, em 

suma, as integrações das disciplinas; em segundo lugar, a inércia das situações adquiridas e das 

instituições de ensino e de pesquisa que continuam a valorizar a especialização culminando na 

fragmentação das disciplinas; em terceiro lugar, a pedagogia que só leva em conta a descrição ou a 

analise objetiva dos fatos observáveis para deles extrair leis funcionais, o que implica uma repartição 

das disciplinas com fronteiras fixas e rígidas, pois estas se devem a diversidade das categorias de 

observáveis; enfim, o não-questionamento das relações atuais entre as ciências ditas humanas e as 

ciências chamadas naturais. (JAPIASSU, 1976, p.93). 

Japiassu descreve algumas exigências que nos farão reafirmar a confiança no êxito de um projeto 

interdisciplinar. Resumidamente serão descritas a seguir as quatro exigências referidas: 

[...] uma exigência essencial se impõe: é indispensável que a interdisciplinaridade esteja fundada 

sobre a competência de cada especialista; [...] Uma segunda exigência, indissociável da primeira, 

impõe-se ao trabalho interdisciplinar: o reconhecimento, por cada especialista, do caráter parcial e 

relativo de sua própria disciplina de seu enfoque, cujo ponto de vista é sempre particular e restritivo; 

[...] A terceira exigência, que se torna cada vez mais imperiosa em nossos dias, porque culmina, de 

um modo ou de outro, num projeto concreto de ação concertada, consiste em polarizar o trabalho 

interdisciplinar sobre pesquisas teóricas ou aplicadas, com vistas a resolver determinado problema 
social ou institucional com o concurso de varias disciplinas a ele concernentes; [...] A quarta 

exigência que se impõe ao trabalho interdisciplinar converte-se numa necessidade de ultrapassagem 

ou de superação. (JAPIASSU, 1976, p.104-108). 

Na busca de mais referências para poder destacar a característica no ensino interdisciplinar, podemos 

ressaltar que, em 1999, os PCNs para o Ensino Médio propuseram uma reforma curricular para este nível de 

ensino. Na apresentação desses Parâmetros, Ruy Leite Berger Filho justifica tal reforma afirmando que 

“buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 

compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de 

aprender” (MEC/SEMTEC, 1999, p. 13). 
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Os referidos PCNs para o ensino médio estabeleceram como principal objetivo propor “a 

reorganização curricular em áreas do conhecimento, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos 

conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e contextualização.” (MEC/SEMTEC, 1999, p.17). A 

citada reorganização curricular está fundamentada nos pressupostos da interdisciplinaridade e dividiu o 

conhecimento escolar em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Segundo os PCNs, essa divisão 

[...] tem como base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, 

portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva 

numa perspectiva de interdisciplinaridade. [...] Enfim, preconiza-se que a concepção curricular seja 

transdisciplinar e matricial, de forma que as marcas das linguagens, das ciências, das tecnologias e, 

ainda, dos conhecimentos históricos, sociológicos e filosóficos, como conhecimentos que permitem 

uma leitura critica do mundo, estejam presentes em todos os momentos da prática escolar. 
(MEC/SEMTEC, 1999, p. 32). 

Portanto, conforme pôde ser observado anteriormente, percebe-se como os PCNs se apropriaram 

tanto da perspectiva da interdisciplinaridade quanto da concepção curricular da transdisciplinaridade na sua 

fundamentação teórica, bem como na justificativa da organização do conhecimento escolar sendo dividido 

em três grandes áreas. Após a descrição dos fundamentos teóricos das áreas do conhecimento, estabelecidas 

pelos PCNs, é destacada a importância da utilização das concepções de interdisciplinaridade e 

contextualização na sua fundamentação: 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou 

saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto 

ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a 

interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e 
utilizável para responder as questões e aos problemas sociais contemporâneos. [...] a 

interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe 

que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os 

conhecimentos através de ralações de complementaridade, convergência ou divergência. [...] Ao 

propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhando na perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada, parte-se do pressuposto de que toda aprendizagem significativa implica uma relação 

sujeito-objeto e que, para que esta se concretize, é necessário oferecer as condições para que os dois 

pólos do processo interajam. (MEC/SEMTEC, 1999, p. 32) 

Estabelecidas pela LDB, através do Conselho Nacional de Educação (CNE), em parceria com a 

Câmara de Educação Básica (CEB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

[...] correspondem à linha reguladora do traçado que indica a direção e devem ser mais duradouras. 
Sua revisão, ainda que possível, exige a convocação de toda sociedade, representada no Congresso 

Nacional. Por tudo isso são mais gerais, refletindo a concepção prevalecente na Constituição sobre o 

papel do Estado Nacional na educação. As diretrizes deliberadas pelo CNE estarão mais próximas da 
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ação pedagógica, são indicações para um acordo de ações e requerem revisão mais frequente. 

(MEC/SEMTEC, 1999, p. 62). 

Tanto a interdisciplinaridade quanto a contextualização são apresentadas como principais eixos 

norteadores dos princípios pedagógicos das DCNEM. Para tais referências, defende-se que a 

interdisciplinaridade pode-se estruturar-se como uma prática pedagógica, bem como uma didática adequada 

para o ensino médio. Isto se dá exatamente pela possibilidade que apresenta de se relacionar disciplinas em 

atividades ou projetos de estudo comuns. Aqui disciplina é tomada no sentido de uma disciplina escolar, 

como uma seleção de conhecimentos ordenados e organizados para serem apresentados aos alunos, e como 

apoio, recorrendo a um conjunto de procedimentos didáticos, metodológicos e de avaliação. Portanto, o 

conceito de interdisciplinaridade, de acordo com as DCNEM, “fica mais claro quando se considera o fato 

trivial de que todo conhecimento mantém um dialogo permanente com os conhecimentos que pode ser de 

questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, de iluminação, de aspectos 

não distinguidos” (MEC/SEMTEC, 1999, p. 88). 

Também é destacado, através das DCNEM, que pode existir uma maior ou menor afinidade entre as 

disciplinas curriculares, seja pelos seus métodos e procedimentos, seja pelo objeto de estudo ou ainda pelo 

tipo de habilidade que se mobiliza naquele que a investiga, conhece, ensina ou aprende. Com base nessa 

possível discordância entre as disciplinas curriculares, pode-se destacar ainda que, em relação à 

interdisciplinaridade, as DCNEM afirmam:  

A interdisciplinaridade também esta envolvida quando os sujeitos que conhecem, ensinam e 
aprendem sentem necessidade de procedimentos que, numa única visão disciplinar, podem parecer 

heterodoxos, mas fazem sentido quando chamamos a dar conta de temas complexos. Se alguns 

procedimentos artísticos podem parecer profecias na perspectiva científica, também é verdade que a 

foto do cogumelo resultante da explosão nuclear também explica, de um modo diferente da Física, o 

significado da bomba atômica. (MEC/SEMTEC, 1999, p. 88). 

Partindo dessas premissas teóricas, fica fácil observar que, seja por negações ou interações recíprocas 

entre disciplinas tradicionais, a relação metodológica, epistemológica, de terminologia procedimentos ou 

coleta e analise de dados, pode ir da simples comunicação de ideias até a integração mútua. No entanto, no 

intuito de promover no âmbito escolar uma prática pedagógica fundamentada na perspectiva interdisciplinar, 

considerada como eixo norteador, as DCNEM argumentam: 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, 

prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

(MEC/SEMTEC, 1999, p.88). 
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Defendendo o trabalho pedagógico, a partir de um problema gerador, na forma de um plano de ação 

com finalidade de que esta ação pedagógica venha a intervir na realidade, estabelece-se um projeto que, de 

acordo com as DCNEM, 

[...] é interdisciplinar na sua concepção, execução e avaliação, e os conceitos utilizados podem ser 
formalizados, sistematizados e registrados no âmbito das disciplinas que contribuem para o seu 

desenvolvimento. O exemplo do projeto é interessante para mostrar que a interdisciplinaridade não 

dilui as disciplinas, ao contrario, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 

compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 

linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático de resultados. (MEC/SEMTEC, 1999, p. 89). 

Antes de apresentar as opiniões pessoais dos autores deste texto, espera-se que, com as considerações 

e citações descritas anteriormente, retiradas das referências escolhidas, tenham-se reunido os subsídios 

necessários para identificar a característica no ensino interdisciplinar. 

Os autores ressaltam que, na prática, os objetivos desta reforma curricular proposta pelos PCNs, 

ampliados pelas DCNEM, não têm conseguido vencer a resistência do ensino tradicional e fragmentado. A 

interdisciplinaridade, ou alguma ação pedagógica de caráter interdisciplinar, por exemplo, sempre aparece 

como intenção nos planejamentos dos componentes curriculares no início de cada ano letivo. No entanto, na 

prática escolar não se consolida, a não ser em raros projetos definitivamente aplicados, que não chegam 

sequer a provocar efetiva integração ou inter-relação dos conhecimentos. 

Mesmo partindo de um panorama não muito otimista sobre a significação do termo interdisciplinar, 

é possível pensar-se que será evidentemente no ambiente escolar, na práxis docente, que poderá ocorrer uma 

prática interdisciplinar na perspectiva da educação para o trânsito. Antes mesmo de destacar um possível 

caráter interdisciplinar na educação para o trânsito, verifica-se, através das DCNETEF, que se defende uma 

ação pedagógica destinada a educar para o trânsito contemplada pelo conceito de transversalidade. A 

transversalidade caracteriza-se através de uma ação pedagógica que se proponha a trabalhar com uma 

temática de enorme relevância como o trânsito, cujos conteúdos possam ser trabalhados por todas as 

disciplinas de um nível de ensino.  

Um tema transversal, por sua vez, deve transpassar as disciplinas curriculares e ter como um dos 

principais objetivos potencializar valores, fomentando determinados comportamentos e desenvolvendo 

novas posturas e atitudes frente à realidade social. Portanto, os temas transversais têm por missão trazer à 

tona, em sala de aula, questões sociais de extrema relevância, que podem vir a possibilitar a construção da 

democracia e da cidadania.  

Vale lembrar que os temas transversais propostos pelos PCN não devem ser considerados novas 

áreas nem disciplinas. Os mesmos devem entrar no ensino das áreas para serem analisados e refletidos no 
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processo de ensino-aprendizagem, no trabalho realizado entre professores e alunos. Com relação ao trânsito, 

percebe-se que o mesmo, por ser muito abrangente, pode ser proposto de forma transversal, pois se trata de 

um tema pertinente inerente à realidade de todas as pessoas em praticamente todos os lugares. 

Os PCNs Temas Transversais, para o ensino fundamental, fazem distinção entre as propostas de 

transversalidade e interdisciplinaridade: 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 

produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles – 

questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é 
conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas;[...] A 

transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre 

aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a 

realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). (MEC/SEF, 1998, p.30). 

Ainda em relação aos pressupostos que circundam os conceitos de interdisciplinaridade e 

transversalidade, os PCNs referentes ao terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, relativamente aos 

referidos Temas Transversais, destacam que: 

Na pratica pedagógica, a interdisciplinaridade e a transversalidade alimentam-se mutuamente, pois o 

tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de 

conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se 

uma perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos 
diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito de conhecimento 

na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma via, a transversalidade abre 

espaço para a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a referencia a sistemas de significado 

construídos na realidade dos alunos. (MEC/SEF, 1998, p. 30). 

Na perspectiva dos PCNs, a temática trânsito pode ser observada, refletida e analisada no âmbito 

escolar em qualquer nível de ensino, pois ações pedagógicas com finalidade de educar para o trânsito podem 

apresentar contribuições de todas as disciplinas curriculares, desta forma caracterizando uma prática 

interdisciplinar. 

4 Considerações finais 

Pelo que se pode apurar mediante a pesquisa bibliográfica realizada neste estudo, a educação para o 

trânsito tem efetivamente um caráter interdisciplinar, uma vez que não pode ser exclusivamente ou 

definitivamente alicerçada sob a óptica de uma única disciplina curricular, e sim pela inter-relação entre 

várias delas. Então considerando que a educação pode efetivamente contribuir para melhorar os 

comportamentos no trânsito, destaca-se que há urgência colocar em prática o que já está legislado desde 
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1997 pelo CTB, bem como pela Portaria n
o
 147 do DENATRAN. Sugere-se, então, que o trânsito seja tema 

constante no ensino interdisciplinar, pois é evidente a importância em educar para amenizar a complexidade 

conflituosa do trânsito. Deve-se recorrer a uma prática pedagógica de perspectiva multidisciplinar e 

interdisciplinar no intuito de alcançar os objetivos de uma educação para o trânsito. Desta maneira, 

identifica-se a possível finalidade de uma educação para o trânsito na formação de cidadãos – motoristas, 

passageiros ou pedestres – que contribuam para um bem-estar maior e segurança de todos.  

Apesar dos principais obstáculos e exigências apresentadas num empreendimento interdisciplinar e 

da dificuldade na obtenção de uma definição mais precisa para o conceito de interdisciplinaridade, foram 

destacadas aqui as principais características do ensino interdisciplinar, bem como de seus pressupostos 

teóricos na educação para o trânsito. Na prática, essa ação pedagógica, poderá ser fundamentada na relação e 

na inter-relação de todas as disciplinas curriculares, pela transversalidade de seus conteúdos e de suas 

respectivas metodologias. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se que, mesmo quase duas décadas depois da 

promulgação do CTB, ou seja, de estar estabelecida por lei federal a educação para o trânsito, ainda existem 

poucas publicações documentando o assunto, principalmente evidenciando o caráter interdisciplinar da 

mesma. 
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