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INTRODUÇÃO
Os acidentes de trânsito são a primeira causa de morte de crianças e adolescentes em idade
entre 5 a 14 anos e a educação para o trânsito se apresenta como um dos pilares para o
enfrentamento dessa realidade.

OBJETIVO
Apresentar a fundamentação pedagógica, ideológica e legal para a implantação da educação para
o trânsito como tema transversal nas escolas do ensino fundamental.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo teórico-conceitual embasado em pesquisa documental, constituindo-se em uma revisão
não sistemática da literatura e da legislação.

RESULTADO E DISCUSSÃO
O tema fundamenta-se pedagogicamente nas propostas da educação integral de Moreno e
Sastre, encontrando sustentação na teoria do desenvolvimento infantil e construtivista de Piaget
e Vygotsky, e em consonância com as recomendações da UNESCO e os Parâmetros Curriculares
Nacionais.

CONCLUSÃO
Medidas educativas têm sido defendidas como um meio de ensinar as crianças a lidar com o
ambiente trânsito e embora sua fundamentação pedagógica, ideológica e legal esteja clara e
incisivamente estabelecida, a sua implementação encontra limitações significativas dificultando o
alcance dos objetivos esperados.
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