Educação para o trânsito nas escolas de nível Fundamental, atualmente, tem como referência as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito que apontam blocos importantes para o desenvolvimento de um comportamento adequado no trânsito, além de orientações didáticas a serem usadas como norteadores pelos docentes. No entanto, para uma prática pedagógica de excelência no tema trânsito é necessário que o docente receba uma formação abrangendo aspec
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INTRODUÇÃO Educação para o trânsito nas escolas de nível Fundamental, atualmente, tem
como referência as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito que apontam blocos
importantes para o desenvolvimento de um comportamento adequado no trânsito, além de
orientações didáticas a serem usadas como norteadores pelos docentes. No entanto, para uma
prática pedagógica de excelência no tema trânsito é necessário que o docente receba uma
formação abrangendo aspectos relevantes ao trânsito. A metodologia coaching, é uma ferramenta
eficaz no aprendizado e no desenvolvimento humano, podendo ser aplicada em todas as áreas da
vida, pois partindo do pressuposto do currículo oculto onde normas e valores passados do
professor para o aluno, de uma forma contida numa proposição sem estar expresso em termos
precisos, ou seja, de uma forma não consciente o professor a partir de sua conduta ensina seus
alunos. Eis antão a importância das ferramentas que o coaching para docentes oferece, pois é
alinhado os valores, emoções e a conduta do professor na escola. Automaticamente o professor
estará recebendo não apenas formação para seu desenvolvimento profissional mas também
praticando a cidadania.

OBJETIVO Na formação continuada, aplicada tradicionalmente, há certa resistência partida dos
docentes, para alguns o curso é extenso e cansativo partindo do pressuposto que deixam a sala de
aula por um grande período, pois existe uma carga horária a ser cumprida anualmente, e para os
alunos é repetitivo, algo que aparentemente não tem valor. Pensando na necessidade do professor
e na qualidade de uma formação de excelência em um determinado espaço de tempo, foi
elaborada a formação continuada por metodologia coaching em educação para o trânsito. Os
alunos foram mais receptivos com o novo formato de aprendizagem e passaram a entender a
cidadania, empatia, ética na integração social e sua importância na diminuição da acidentalidade.

MATERIAIS E MÉTODOS Metodologia de pesquisa qualitativa. Com 60 docentes de escola
públicas do ensino fundamental foram submetidos a formação continuada de educação para o
trânsito. 30 docentes receberam formação tradicional e 30 docentes receberam formação
continuada por metodologia coaching.

RESULTADO E DISCUSSÃO O Projeto de Educação para o Trânsito nas escolas é um sonho de
todos os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, mas apesar da necessidade e da
constitucionalidade, não foi eleito pelo Ministério da Educação como um dos Temas Transversais,
apenas sugeriu que o tema educação para o trânsito fosse implementado dentro dos eixos em temas
transversais: temas locais e trabalho e consumo nos Parâmetros Curriculares Nacionais segundo a Lei
9.394/96. Foram autorizadas pelo MEC as Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, por meio
da Portaria 147/2009 o que facilita o desenvolvimento do plano de ação no sistema educativo pelos
professores. Existem vários projetos importantes de educação para o trânsito nas escolas. Porém, com
pouco retorno, continuamos presenciando no dia-a-dia os mesmos erros dos usuários das vias, tanto por
parte dos pedestres quanto por parte dos condutores de veículos e as estatísticas de acidentalidade
crescendo. Segundo especialistas, o Sistema Educacional Brasileiro dificulta a excelência na
implantação e resultados de alguns projetos. Podemos perceber e analisar essa premissa na formação
continuada da pesquisa, onde os 30 professores que receberam a formação do projeto de educação
para o trânsito pelo sistema tradicional houve um desconforto por parte dos formandos e por
conseqüência não foi atingido com excelência o público alvo comparada com os outros 30 professores
que receberam a mesma formação só que pela metodologia coaching, a qual foi recebida com
satisfação, tanto pelos professores quanto pelo público alvo, os alunos e comunidade escolar,
enfatizando, conforme Perrenoud (2005) “A abordagem a partir do currículo real e da experiência de vida
tem conseqüências enormes quanto ao papel do professor. A escola precisa formar docentes saudáveis,
psicológica e emocionalmente automaticamente alcançará os alunos, os pais, os amigos e todos a sua
volta, assim formando uma sociedade saudável com paz no trânsito.

CONCLUSÃO As escolas precisam conceber novas construções sociais de aprendizagem, formar
profissionais da educação por metodologia coaching é um progresso na mudança da cultura de
segurança e educação no trânsito. O coaching age de dentro para fora. O começo da mudança está
dentro de cada cidadão, resgatando por meio da autocrítica sua responsabilidade social, ética,
solidariedade e respeito mútuo. Deixar de lado costumes que não elevam a autoestima é um passo
importante para a mudança de comportamentos.

Palavras Chaves: inovação, diretrizes educacionais, implementação, autocrítica.

Referências:
BRASIL, Ministério da Educação, (1997). Paramêtros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília,
MEC/SEF.
Brasil Escola, Currículo Oculto. Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/curriculooculto.htm>. Acesso em 30 de março de 2017.
Isabel Ferreira, Curso de Coaching para Docentes. Disponível em: <http://isabelferreira.pt/coaching>. Acesso em 20 de
fevereiro de 2017.
PERCIA, André. Manual de coaching. São Paulo:Literare books international, 2016.
http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/curriculo-oculto.htm

