
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O LÚDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO: UMA CONT RIBUIÇÃO 

DA ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL-RN 
2010 

 
 
 



 
 
 

ANTONIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O LÚDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO: UMA CONT RIBUIÇÃO 

DA ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte como requisito parcial para 
a obtenção do grau de Mestre. 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Raimunda Medeiros 
Germano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL-RN 
2010  



ANTONIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO 

 

 

 

O LÚDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO: UMA CONT RIBUIÇÃO 

DA ENFERMAGEM 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como 

exigência para obtenção do título de Mestre. 

 

Aprovada em, ______/_____/______  pela banca examinadora: 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Raimunda Medeiros Germano (Orientadora) 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Josineide Silveira de Oliveira 

Departamento de Ciências da Religião da UERN 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Jacileide Guimarães 

Escola de Enfermagem da UFRN 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Glaucea Maciel de Farias  

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A meu marido, Antonio Alvino, em parte, pelas coisas perceptíveis. 

E a meu pai, pela dedicação, sempre. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mamãe, pela ajuda com Heitor. 

E a Raimundinha, por ter deixado só seu par de pegadas no chão. 

 
 
  



AGRADECIMENTOS 
 
 

A todos os professores do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFRN pela 
competência inquestionável. 
 
A professora Glaucea Maciel de Farias que tanto me impressiona pelo que se dedica a ciência, 
a urgência e emergência. 
 
A professora Jacileide Guimarães por apontamentos que deram solidez. 
 
A professora Josineide Silveira pela apresentação dos meus olhos aos outros campos. 
  
A Lorenna Mara, bolsista da Base de Educação, pela ajuda com o Comitê de Ética, veja o que 
lhe aguarda, querida. 
  
A professora Geruza Gomes de Morais pela tranqüilidade com que nos recebeu em sua Escola 
Municipal Professor Manoel Assis. 
 
Aos pequenos alunos do 5º ano da Escola Municipal Professor Manoel Assis, que se 
divertiram comigo durante a pesquisa. 
 
Ao policial da Polícia Rodoviária Federal Rosembergue Alves de Medeiros que foi além da 
validação.  
 
Ao editor Clauder Arcanjo, da editora Sarau das Letras, por apostar na educação para a saúde. 
 
A minha turma do mestrado, um ensino, à parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALVINO, Antonia Líria F. N. O LÚDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

TRÂNSITO: uma contribuição da enfermagem. Natal/RN, 2010, 140 p. Dissertação 

(Mestrado). Departamento de Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo sobre a contribuição da enfermagem na prmoção da saúde no trânsito, 

utilizando o lúdico como estratégia de intervenção. Para tanto, buscou-se a construção de um 

material educativo impresso baseado nos princípios do trânsito solidário apresentados pelo 

DENATRAN, em 2005. A pesquisa se justifica pelo aporte teórico que está poderá 

proporcionar à saúde no trânsito, sobretudo no sentido de proteção aos indivíduos em seus 

deslocamentos; Ademais, este trabalho poderá contribuir com a enfermagem como ciência, 

especialmente no desenvolvimento de conceitos e teorias que corroboram a forma 

transcultural de prestar cuidados. Sobre cuidado transcultural, este foi proposto por Leininger 

(1991) através da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, referência que 

alicerça esta pesquisa e liberta a enfermagem da assistência direta tradicional exclusiva, 

enquanto acomoda outras compreensões do ‘cuidar’. A decisão pelo lúdico baseou-se nos 

estudos de Huizinga (2008) e em sua defesa de que a ludicidade facilita a aceitação humana às 

propostas educativas. Neste sentido, defendendo a construção de um material educativo 

impresso como uma forma de produção de cuidado, adotamos a Pesquisa Ativa de Jüngen 

Habermas para compor nosso percurso metodológico. Através desse método trabalhamos o 

‘existente’ e o ‘vivido’ na tentativa de aproximar os atores que compõem o trânsito, em 

especial as crianças. Finalmente, após a produção do material educativo impresso, a cartilha, 

denominação dada ao produto final, passou por especialistas de órgãos públicos federais e 

estaduais que fizeram sua validação como instrumento educativo. Acreditamos que esta 

pesquisa produziu um cuidado com ação ampliada para a coletividade, desdobrando a 

contribuição da enfermagem pré-hospitalar para além da assistência direta individual. 

 

PALAVRAS-CHAVE : promoção da saúde, educação em enfermagem, acidentes de trânsito 
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ABSTRACT 

 

 

This is a study on the contribution of nursing in health promotion in traffic, using the playful 

as an intervention strategy. For so much, the construction of a material educational printed 

paper was looked for based on the beginnings of the solidaristic traffic presented by 

DENATRAN, in 2005. The research is justified by the theoretical approach that is can 

provide health care in transit, especially in the sense of protection to individuals in their 

displacement; Moreover, this work may contribute with nursing as a science, especially in 

developing concepts and theories that support the way transcultural care provision. On 

transcultural care, it was proposed by Leininger (1991) through the Theory of Diversity and 

Universality of Cultural Care reference that underlies this research and delivers the traditional 

direct nursing care alone, while accommodating other understandings of ‘caring’. The 

decision by the playful was relied on studies of Huizinga (2008) and in his defense that the 

acceptance of human playfulness makes the education proposals. In this sense, defending the 

construction of a printed educational material as a way of care production, we adopt the 

Survey of Active Jüngen Habermas to make up our methodological approach. Through this 

method worked the 'existing' and 'lived' in an attempt to bring the actors in the traffic, 

especially children. Finally, after the production of printed educational material, the primer, 

the name given to the final product specialists went through Federal and State government 

agencies that made its validation as an educational instrument. We believe that this research 

produced an action with extended care for the community, expanding the contribution of 

nursing pre-hospital care beyond the individual directly. 

 
KEY WORDS: health promotion, nursing education, traffic accidents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

A afinidade com o mundo da educação em saúde tem estado presente em minha 

trajetória profissional desde o tempo de estudante, na década de 1990. Durante a graduação, 

estreitaram-se as relações com esse universo ao integrar, como voluntária, a equipe do Centro 

Rural Universitário para Ações Comunitárias (CRUTAC). Nesse projeto de extensão 

universitária, as práticas educativas eram desenvolvidas na Penitenciária Agrícola Mário 

Negócio (PAMN), localizada na cidade de Mossoró/RN, e apresentadas a espectadores 

apenados, mostravam-se atentos às informações. Ao mesmo tempo, essa platéia especial, 

necessitava de uma linguagem que despertasse o interesse e facilitasse a compreensão de 

todos que ali estavam.  

As incursões a PAMN propiciaram observações ricas no que diz respeito a 

transposição didática, sobretudo, no entendimento de que um material educativo pode ser um 

instrumento valioso, nas mãos de um enfermeiro, em todos os campos da saúde. A partir de 

então, a maioria das oportunidades de trabalho que me apareceram, convergiriam para uma 

atuação assentada nos cuidados de emergência.  

Em 2004 a união dos dois interesses, educação em saúde e cuidados de emergência, 

foi aquilatada com a inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na 

cidade de Mossoró-RN.  

O SAMU é uma proposta de atenção às urgências implantada em 2002 pelo Governo 

Federal em parceria com o Conselho Nacional de Saúde. Esse conceito de assistência visa 

responder às necessidades da população oferecendo a melhor resposta de pedido de auxílio, 

no menor tempo possível. Na composição das equipes tipo Suporte Avançado de Vida (SAV) 

é necessário a figura de um enfermeiro, prevista na Portaria GM nº 2.048 de 05 de Novembro 

de 2002. O SAMU atende como um cuidado pré-hospitalar móvel, uma vez que presta seus 

serviços através de viaturas de Suporte Básico de Vida (SBV) e SAV que se deslocam até a 

origem do pedido de auxílio, seja este advindo de uma ocorrência clínica ou traumática. Este 

serviço é integrador da Política Nacional de Atenção às Urgências tendo como bases 

estruturais a promoção da saúde, a solidariedade e a ação necessária e ágil (BRASIL, 2002). 

Também em 2004, fui convidada a participar ativamente da implantação do SAMU 

em minha cidade e me posicionando como enfermeira de resgate, naquele mesmo ano tornei-

me coordenadora do Núcleo de Educação Continuada Aplicado às Urgências e Emergências. 
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A função de coordenadora do núcleo de educação continuada incluía a identificação 

das deficiências no atendimento de emergência. Uma vez identificadas, essas deficiências 

eram discutidas e treinadas até a exaustão, de maneira que fossem minimizadas as 

possibilidades de estas se repetirem. Logo, para que as instruções fossem postas à prova, 

teríamos que esperar a ocorrência do próximo sinistro. Percebi a situação se constituindo em 

uma atividade contraditória, pois mesmo pertencendo a uma unidade de saúde, nós 

trabalhávamos para a assistência ao trauma e a doença. 

Além da função de coordenadora do núcleo de educação, trabalhei na assistência ao 

trauma. Atuando diretamente em inúmeras ocorrências, observei que embora o SAMU, como 

todo serviço de urgência, necessitasse de socorristas, enfermeiros e médicos bem treinados, a 

expressão dessa competência profissional somente se manifestava após o acidente, em nada 

interferindo na sua prevenção ou amortecimento. Com efeito, a Nacional Association of 

Emergency Medical Technicians defende que “a necessidade de socorristas bem treinados 

sempre existirá; no entanto, a melhor maneira de ser eficaz é, em primeiro lugar, prevenir que 

o trauma aconteça” (NAEMT, 2007, p.12). 

A atuação no atendimento pré-hospitalar móvel me despertou o senso da prevenção. E, 

entender que meu trabalho me limitava a agir somente após uma colisão automobilística me 

pôs inquieta, sobretudo quando percebi que o enfermeiro, poderia desenvolver um papel ativo 

na educação em saúde no trânsito.  

É preciso ressaltar que nos últimos anos, os acidentes de trânsito (ATs) estão sendo 

responsáveis por um número cada vez maior de mortes, bem como pelo aumento da 

morbidade entre suas vítimas, em praticamente todos os países do mundo (MELLO JORGE, 

GAWRYSZEWSKI, LATORRE, 1997). Dados da Associação Brasileira de Medicina de 

Tráfego (ABRAMET) alertam que o número de acidentes com vítimas no Brasil foi cerca de 

380.000 em 2005, o que projeta uma taxa de 208 acidentes com vítimas para cada 100 mil 

habitantes (MELLO JORGE, 2007). Esses dados mostram uma tendência de aumento 

progressivo nos casos de acidentes de trânsito no país e descortina uma realidade que atinge a 

todos nós, tornando evidente que ali há um campo de estudo emergente para a pesquisa 

científica. 

É justo que se destaque que com a implantação dos serviços pré-hospitalares no Brasil 

muitas vidas foram poupadas, mas não sem antes, também, alertar que os melhores resultados 

ainda não foram alcançados e, parte disso, deve-se ao fato de que a promoção à saúde no 

trânsito precisa ser pesquisada cientificamente na amplitude merecida. 
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Diante disso, aliando a percepção de um trabalho pautado no pós-trauma e a visão 

preventiva do enfermeiro, nos questionamos sobre a possibilidade de aproximar o ‘cuidar’ da 

promoção à saúde no trânsito e, sob uma perspectiva lúdica, viabilizar um material de 

qualidade que não tenha uma conotação prescritiva e que, ao mesmo tempo, implique em uma 

comunicação que interesse a um publico variado. 

Tendo em vista a educação em saúde como um dos objetos de trabalho da 

enfermagem, essa prática no trânsito é requisito fundamental a esse exercício, podendo o 

enfermeiro atuar de maneira efetiva para promover a educação em saúde no trânsito como 

uma temática interdisciplinar e, por isso, passível de abordagens transculturais.  

Sobre transculturalidade esta pode ser entendida como um produto da circulação 

humana que envolve diversos grupos, etnias e elementos culturais. Dessa forma, abrem-se 

espaços para contextos sócio-culturais e novas possibilidades de criação e de produção. Na 

prestação do cuidado, Leininger (1991) foi a primeira pesquisadora que encontrou espaço na 

enfermagem para acomodar esta compreensão e cunhou a expressão enfermagem 

transcultural.  Para Ceccato e Sand (2001) a expressão enfermagem transcultural permite um 

comparativo de análise de culturas em relação às práticas de cuidados da enfermagem, 

visando um atendimento significativo e eficaz às pessoas de acordo com seus valores culturais 

e seu contexto saúde/doença. 

Destarte, a meta para Leininger é a provisão de um cuidado culturalmente congruente 

para indivíduos ou grupos culturais. Com efeito, reportando à Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural (LEININGER, 1991), a transculturalidade é um campo 

profícuo para sistematização de conhecimentos sobre cuidado humano na perspectiva 

transcultural, mas, que envolva também o lúdico. 

Ademais, a Teoria do Cuidado Cultural contempla abordagens comportamentais à 

medida que valoriza os conhecimentos construídos pelos grupos socialmente organizados. 

Dessa forma, cabe à enfermagem obter as informações essenciais ao ajustamento de um 

cuidado humano que promova efetivas mudanças de comportamento. 

Com um histórico de intervenções exitosas no campo da promoção à saúde, a 

enfermagem segue a tradição de sua verve para ações preventivas e lança um novo olhar na 

temática educação em saúde no trânsito. Para tanto, o cuidado deve ser pautado no 

desenvolvimento da dignidade humana, na igualdade de direitos, na participação popular e no 

estímulo pela corresponsabilidade pela vida social. 

É conveniente ressaltar que a trajetória de superação e adaptação às novas situações 

fez da enfermagem uma prática versátil sinalizando com avanços palpáveis na esteira da 
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assistência, da prevenção de doenças e na promoção à saúde. Desta feita, a enfermagem é 

conclamada a estender seu campo de atuação usando sua experiência a serviço da prevenção 

de traumas decorrentes de acidentes de trânsito. 

Entendo que o enfermeiro integrante de um sistema pré-hospitalar móvel está em 

posição singular para influenciar as taxas de morbidade e mortalidade por meio da promoção 

da saúde no trânsito. Com efeito, faz-se necessária a construção de uma estratégia que seja 

preventiva, ativa e que não se desvincule do fazer da enfermagem, mas que colabore com ele 

e o amplie em todas as suas dimensões. 

Nesse contexto, o principal objetivo desse trabalho é elaborar um material educativo 

impresso, destinado à educação em saúde no trânsito para crianças. Nesse intuito, procurei 

conhecer as principais causas de acidentes de trânsito, buscando desenvolver o conteúdo do 

material em consonância com os princípios de convivência social no trânsito, propostos pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) em 2005. Para creditar o material 

educativo impresso, busquei validar seu conteúdo com a colaboração de especialistas, bem 

como com a colaboração de um grupo de crianças em idade entre 08 e 10 anos. 

Neste estudo explorei a educação em saúde no trânsito, aplicando o conteúdo 

compilado na construção de um material educativo impresso. Para tanto, levei em 

consideração estudos sobre os altos índices de acidentes de trânsito no Brasil, ocasionados por 

comportamentos nocivos à saúde no trânsito e a possibilidade de desenvolver 

comportamentos positivos que venham a agregar segurança nos deslocamentos humanos. 

Sobre educação em saúde, reconheço que o termo é conhecido e amplamente utilizado, 

contudo, a banalização de seu emprego pode lhe conferir distorções no significado. No dizer 

de Candeias (1997) entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de 

experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes 

à saúde, logo todo e qualquer profissional da saúde, aqui se tratando especialmente da 

categoria dos enfermeiros, quiçá qualquer sujeito, estará desenvolvendo educação em saúde 

desde que  se aplique o princípio ético da proteção. 

Nós, seres humanos somos vulneráveis e precisamos de proteção (SASS, 2004). Tal 

afirmativa coloca-nos em posição vulnerável fragilizando-nos diante das intempéries. Assim o 

foi na evolução do homem, assim está sendo com a era pós-moderna iminente. 

Acredito que a prática da educação em saúde se constitui, em verdade, numa práxis 

libertadora, sobretudo se entendermos que a educação em saúde, assim como a cultura, foi 

desenvolvida justamente para combater a vulnerabilidade do cidadão. 
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A princípio o que antes se combatia com escudos, lanças e se abrigando em cavernas, 

hoje, no entanto, se combate com informação; ao contrário de como ocorreu nos primórdios 

da educação em saúde no Brasil, com a força, como as instruções oferecidas na época da 

ditadura, por exemplo. 

Encontro pertinência em ressaltar, que é na educação em saúde que reside a 

possibilidade de mudanças pessoais, uma vez que propõe e não coíbe, significando 

entendimento e provável aceitação dos objetivos educativos implícitos e explícitos nas 

recomendações. 

Ademais, o fruto da enfermagem é traçado na ação. De acordo com Candeias (1997), 

ação diz respeito as medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou 

comunidade para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. Neste sentido, o 

cuidado pode assumir dimensões outras além da assistência direta desde que não se 

desvincule do compromisso com o ser, pois é relacional (BUBER, 2004). 

Dito isto, naturalmente iniciamos uma dialógica que entende a educação em saúde 

como uma inquestionável dimensão de cuidado. A esse respeito, Landmann (1981, p.42) 

afirma que “as ações desenvolvidas e intituladas de educação em saúde ainda padecem de 

esforços voltados para a promoção da doença e passam ao largo da visão do homem como 

sujeito integral”. Com efeito, se estendermos essa discussão para a esteira do atendimento pré-

hospitalar móvel, observaremos sem dificuldade, que as ações de educação em saúde nesse 

setor têm se efetivado como um lócus de reprodução do modelo biomédico cartesiano. 

À guisa da exemplificação, destaco aqui o aumento inquestionável na oferta de cursos 

latu-sensu oferecidos a enfermeiros tornado-os especialistas em cuidados intensivos, em 

socorristas de urgência ou ainda aperfeiçoando-os em primeiros-socorros, em detrimento ao 

inerme destaque observado nos programas de igual porte destinados à educação preventiva no 

mesmo campo de atuação. 

Essa realidade deve ser questionada, especialmente se levarmos em conta que a ação 

do socorrista de urgência, embora nobre e necessária, destina-se a um único indivíduo por 

vez. Destarte, ações de educação em saúde ajudam a despertar discussões acerca de melhoria 

de vida de toda uma comunidade, e no caso específico da educação em saúde no trânsito; 

acredito que essa prática possa sensibilizar pessoas reduzindo ocorrências de acidentes e a 

consequente morbi-mortalidade. 

Desenvolver ações voltadas à educação em saúde no trânsito através da mobilização 

social é visar o controle de doenças e de agravos à saúde. Desta forma, fomentar nas crianças 
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o senso de cuidado pela sua própria saúde e da comunidade a qual pertencem é incitar-lhes a 

capacidade de participar da vida comunitária de uma maneira construtiva. 

Esta compreensão da educação em saúde no trânsito está intrinsecamente relacionada 

à concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente se o 

enfermeiro de atendimento pré-hospitalar móvel coloca sua experiência à disposição desses 

princípios não se limitando, entretanto ao atendimento pós-trauma. 

Considerando a Política Nacional de Atenção às Urgências como Política Pública que 

é, encontro eco ao pensamento original que deu fundamento a esta pesquisa. Ou seja, o 

enfermeiro está atuando dentro de sua profissão e servindo à comunidade quando avança no 

sentido da promoção da educação em saúde no trânsito 

Os textos constitucionais amparam através da lei nº 8.080/90 os princípios que visam 

integralidade da assistência e o esclarecimento à população a respeito de seus direitos no 

acesso as informações que lhes façam manter ou restabelecer a saúde (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, os enfermeiros podem sentir-se convidados a compreender a educação 

em saúde no trânsito como um exercício de experiências coletivas de cidadania a serviço da 

vida e como atividade plena inerente ao cuidado humano. 

Sobre a justificativa do estudo, a pesquisa tem potencial para contribuir com o 

desenvolvimento da enfermagem como ciência. Com efeito, o estudo sobre educação em 

saúde no trânsito, sob uma perspectiva lúdica resultará na necessidade de desenvolver os 

conceitos e teorias que dão suporte a uma forma transcultural de prestar cuidados, em 

consonância com a visão da enfermagem como profissão em evolução. Pertinente à sua 

cientificidade, o estudo ainda propõe a construção de um material educativo impresso, que 

possibilitará a enfermagem um direcionamento para uma situação de independência, livre do 

apenas cumprimento de um plano de ações prescrito pelo médico e trazendo a esta profissão 

estímulo à segurança profissional. Todavia, a enfermagem como ciência foi construída com 

base nas transformações sociais, desempenhando um papel de interventora de acordo com a 

necessidade vigente. 

Justifica-se também pela contribuição que trará ao profissional de enfermagem, na 

área de promoção à saúde no trânsito. Com efeito, ao analisar as possibilidades de se aplicar a 

Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural de Leininger (1991), a pesquisa 

serve, também, de auxílio aos profissionais enfermeiros na compreensão da abrangência 

conceitual de cuidado humano, conhecimento este essencial na construção de instrumentos 

para planejamento e execução dos cuidados de enfermagem independente do seu campo de 

atuação. Para o enfermeiro o estudo do tema é importante, à medida que resultará na 
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possibilidade deste profissional perceber, de modo concreto, que o alcance de seus objetivos 

pode materializar-se em várias possibilidades.  

Na busca por materiais educativos impressos sobre educação em saúde no trânsito, não 

encontrei instrumentos foram elaborados por enfermeiros, em parte ou no todo. Esse fato, 

além de também ser uma necessidade merecedora de destaque, fornece estímulo e favorece o 

meu foco de estudo.   

É preciso ressaltar que o objetivo desta pesquisa encontra viabilidade, sobretudo por 

que em seu legado, a enfermagem sempre incorporou as práticas inerentes ao cuidado, fossem 

estas específicas de uma época ou de uma região. Destarte, dada à construção de sua história a 

enfermagem acumula contribuições nos mais variados campos da saúde e, nesse contexto, não 

encontro obstáculos à inovação. 

Para a comunidade em geral, o mérito do estudo assenta-se no cenário da proposição 

de comportamentos solidários no trânsito. Ou seja, implicará na oferta e recebimento de 

cuidados que não os da assistência direta, sem, no entanto, abrir mão do cunho terapêutico. 

Oferecendo, sobretudo, a compilação de um estudo científico que ao mesmo tempo proponha 

e divulgue comportamentos saudáveis no trânsito proporcionará a comunidade em geral, 

especialmente, às crianças, a oportunidade de aproximar-se com um estudo científico 

apresentado em linguagem de fácil comunicação, portanto acessível. Assim sendo, os 

resultados desta pesquisa poderão ser utilizados por escolas de ensino fundamental, médio e 

superior, bem como por órgãos e empresas públicas e privadas que adote a política da 

educação em saúde no trânsito como atitude fundamental à preservação da vida. Contudo, os 

dados também poderão servir a grupos que se dediquem a essa temática e a população como 

um todo. 

Acredito que esta pesquisa também se justifica pela atualidade do assunto. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007) colocam os traumas decorrentes de acidentes de 

trânsito como sendo a primeira causa de mortes em todo o mundo na distribuição de 

mortalidade global por trauma, ficando o Brasil com a indesejável posição de quinto colocado 

neste ranking. Estima-se que 5,2 milhões de pessoas tenham morrido em todo o mundo em 

decorrência de traumas, destacando que deste número, vinte e cinco por cento, foram vítimas 

de acidentes de trânsito. Os estudiosos Jorge, Latorre e Rosário (2005) através do livro 

Acidentes de Trânsito: Dados e Tendências, alertam que as convergências brasileiras na 

ocorrência de acidentes de trânsito, não são animadoras. Eles estimam que haverá um 

aumento de trinta por cento na ocorrência de acidentes de trânsito, sobretudo nas principais 

cidades do Brasil, informação que poderá ser dramatizada se a sociedade não se co-
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responsabilizar pela redução desses índices através da adoção de medidas que visem a 

educação em saúde no trânsito. 

Quanto à abrangência do tema esta pode ser demonstrada através da preocupação que 

o Ministério das Cidades e da Saúde dispensa a questão, através das produções englobando o 

assunto, e através do evidente crescimento desta temática em todo o país. No Brasil, para cada 

morte no trânsito, 11 pessoas são internadas, das quais 49% atropelados, 25% de acidentados 

com motos. De acordo com informações da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro 

(BRASIL, 2009), para cada morte, ocorrem quase mil colisões, o que evidencia um 

comportamento de risco por parte do motorista, que está mal preparado para conduzir ou 

transportar. 

O Ministério das Cidades liberou em 2009 recursos no valor de R$ 25 milhões de reais 

para investimento em campanhas com o tema “educação no trânsito” em todo o território 

nacional e tem investido também na qualificação dos profissionais promovendo eventos de 

grande porte para discutir essa importante modalidade de sensibilização. 

Diante desses elementos, destacamos a relevância do tema a ser pesquisado, por 

acreditar que ele poderá contribuir para o desenvolvimento da enfermagem como ciência, 

proporcionando novas alternativas de desenvolver o cuidado ao enfermeiro, bem como por se 

propor a melhorar a educação em saúde no trânsito visando a preservação da vida humana em 

seus deslocamentos. 

A enfermagem contemporânea é defendida como uma prática de relações e como tal, 

privilegia, sobretudo, o campo social manifestando-se através de intervenções que visam a 

coletividade. Estas intervenções não raro forjam-se na esteira da prevenção de doenças. Nesse 

contexto, podemos exemplificar tanto com as tradicionais campanhas de vacinação para 

erradicação e controle da pólio como com as ações educativas para esclarecer e também 

controlar a recém-descoberta gripe suína, situações que indiscutivelmente contam com a 

participação ativa do enfermeiro. 

No entanto, o aumento populacional citadino associado a estabilidade econômica no 

país, provocou na expressão de Almeida (2007, p.5) “um aumento na circulação humana”. 

Fato este refletido em uma maior aquisição de veículos automotores, transformando os 

espaços de circulação humana em verdadeiros espaços de disputa.  

Esse cenário tem gerado a ocorrência de conflitos entre os mais diversos participantes 

do trânsito e à revelia da atuação preventiva dos profissionais da saúde, nas últimas décadas o 

trauma tornou-se epidemia antes mesmo de ser entendido como um problema de saúde 

pública.  
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que no Brasil o número de 

mortes decorrentes de traumas ocasionados no trânsito em 2002 ultrapassa as mortes por 

neoplasias malignas neste mesmo ano, constituindo-se na terceira maior causa de morte no 

país. Os dados que prospectam as tendências para 2010 também são pouco animadores (OMS, 

2002). 

Diante disso as discussões atuais sinalizam a urgente necessidade de tratar o trauma 

decorrente de acidentes de trânsito como uma epidemia grave que mutila, gera incapacidade e 

morte  e que até o momento ainda não foi estudado na amplitude merecida.  

Em uma pesquisa sobre as produções científicas que abordaram o tema acidentes de 

trânsito, Minayo e Souza (2003) revelam, através dos artigos compilados, uma preocupação 

da enfermagem com o cuidado inserido no tratamento pós-evento. Ou seja, a participação da 

enfermagem parece ainda se assentar no aprimoramento em cuidar da vítima do trauma. 

Acredito que o foco da enfermagem pode assumir características variadas, sobretudo, 

se o trânsito for entendido como um espaço coletivo, feito por pessoas, que desenvolvem uma 

cultura própria nos deslocamentos. Dessa forma, aspectos específicos a essa cultura e a 

dimensão universal do cuidado humano, aquela que está presente em todas as culturas, 

necessitam ser descobertos a partir das dimensões que compõem a estrutura social estudada 

(LEININGER, 1991). 

Entendo que se as ações de enfermagem abraçar a relevância do aspecto cultural e seus 

diferentes níveis de relacionamento, o cuidado poderá encontrar oportunidade justa à sua 

manifestação na promoção da saúde no trânsito. Com efeito, a participação transcultural do 

cuidado poderá ajudar na sensibilização do coletivo com vistas ao incentivo da incorporação 

de comportamentos positivos e consequente redução da morbi-mortalidade por acidentes de 

trânsito. 

O segundo capítulo deste trabalho dedica-se a revisão de literatura. Considerando que 

o trauma, de acordo com os autores consultados, é uma epidemia e tendo em vista as 

estatísticas que comprovam o quão ela ainda é pouco discutida e pesquisada, buscamos 

desenvolver temas que permitissem o entendimento de que embora o trauma seja mesmo uma 

epidemia negligenciada, ainda assim, vê-se no lúdico um caminho viável para que se promova 

a saúde no trânsito. 

Igualmente, subdividindo este capítulo em sete partes, buscamos encadear o assunto 

de forma didática apresentando o pensamento de autores sobre ludicidade, igualdade de 

direitos, participação popular e co-responsabilidade pela vida social. 
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No terceiro capítulo desenvolvemos o referencial teórico-metodológico dando ênfase a 

apresentação da pesquisa ativa. Para tanto, apresentamos os referenciais teóricos utilizados e 

trouxemos à luz das discussões os autores que julgamos ser pertinentes ao tema. 

Contemplamos neste capítulo o tipo da pesquisa, a escolha e justificativa do método 

escolhido, bem como o processo de construção da cartilha. 

Os resultados da pesquisa estão apresentados no quarto capítulo. Em verdade, as 

primeiras versões da contribuição da enfermagem para a promoção da saúde no trânsito 

sofreram modificações sem, no entanto, distanciar-se da proposta lúdica da pesquisa. A 

escolha das ilustrações, as características dos participantes, as sugestões e comentários do 

especialistas que participaram do processo de validação, bem como a percepção dos leitores-

mirins e a versão final da cartilha, estão contempladas neste capítulo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1 A EPIDEMIA NEGLIGENCIADA 

 
 

O trauma pode ser definido como um conjunto de perturbações causadas subitamente 

por um agente físico, de etiologia, natureza e extensões muito variadas e inesperadas. No 

entanto, a discussão sobre esse assunto como problema de saúde pública deve começar pela 

definição científica do que é trauma. Segundo o National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT), trauma é um evento nocivo que advém da liberação de formas 

específicas de energia ou barreiras fixas ao fluxo normal de energia (NAEMT, 2007, p.18). 

O trauma deve ser entendido como uma doença, e doenças são prevenidas ou tratadas. 

Para tanto, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde ou CID-10 (2009), como é mundialmente conhecido, traz em seu compêndio atual 

todas as classificações possíveis referentes ao trauma, mas nenhum apontamento sobre 

acidentes. Igual procedimento é encontrado na Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) (2003), neste volume podemos encontrar definições para 

incapacidades diversas, inclusive as advindas de acidentes de trânsito (ATs), sem, no entanto, 

definir o acidente como fato inevitável. 

A morte e a incapacidade geradas por traumas decorrentes de AT tem sido um 

problema de saúde no mundo inteiro. Dados da Organização Mundial de Saúde apresentados 

em Genebra, no The Injury Chart book, alertam que em 2002 os traumas advindos de 

ocorrências envolvendo veículos (25%) somavam mais do que os mortos em guerra (6%) 

neste mesmo período, revelando uma tendência preocupante para o futuro da humanidade. 

Reconhecidamente um dos fatores que favorecem os acidentes de trânsito, o volume 

do tráfego, tem aumentado a partir da segunda guerra mundial quando o carro tornou-se 

produto de consumo (TAPIA GRANADOS, 1998 apud PINHEIRO et al., 2006). Desde 

então, a produção anual mundial de veículos automotores, entre 1950 e 1995, cresceu de 11 

para 53 milhões (id). Destarte, esse fenômeno encontra ocasião justa a sua manifestação no 

forte apelo comercial impulsionado pelo aparato de propaganda das economias capitalistas, 

que relacionam a mobilidade individual e a prosperidade material como símbolos de status 

(MARÍN, QUEIRÓZ, 2000). 

Assim sendo, com o advento do automóvel no cotidiano das comunidades, com 

interesses diversos e muitas vezes opostos entre si, as pessoas se movimentam e se deslocam 
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diariamente. Esses deslocamentos não raro contam com um deficiente sistema de transporte 

público forçando a população a utilizarem meios individuais de locomoção. 

O carro transformou-se em arma letal nos espaços de circulação humana e esses 

espaços em verdadeiros campos de disputa (ALMEIDA, 2006). Essa realidade tende a se 

exacerbar à medida que o número de veículos cresce e acentua-se, sobretudo, pelo 

desequilíbrio comportamental inerente aos participantes do trânsito elevando a índices 

alarmantes os acidentes que ocasionam traumas. 

Contudo, a dialética do desenvolvimento social já não se nega a trazer à tona das 

discussões problemas cruciantes do ser humano, e embora a violência bem como os acidentes 

de trânsito não sejam um problema específico da área da saúde, a afetam diretamente. Sobre 

esse tema a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) analisa que o setor saúde constitui 

a encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela pressão que exercem 

suas vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção especializada, de reabilitação física, 

psicológica e de assistência social (OPAS, 1993).  

Ressalva-se que a matança desenfreada ocasionada por um trânsito sem controle está 

entre essas discussões. Enxergando a pequenez do homem diante da grandiosidade do 

universo e atribuindo insignificância a seus deslocamentos, o filósofo Bertrand Russel nivela 

os homens chamando-os de “essas pequenas massas impuras de carbono”. Adiante, completa 

refletindo que essas mesmas massas impuras de carbono dividem seu tempo entre o trabalho 

designado para adiar o tempo de sua dissolução e a luta frenética para acelerar o de outras do 

mesmo tipo (RUSSEL, 2008, p.33). 

Evidentemente para uma sociedade capitalista, onde prima à falta de consciência 

social, as fragilidades inerentes aos indivíduos são exacerbadas. A aquisição de um veículo 

pode vir a tornar-se símbolo de ascensão social.  

No Brasil, nos últimos anos, em decorrência da estabilidade econômica no país, o 

volume de carros tem aumentado significativamente. Dados da Federação Nacional de 

Veículos Automotores (FENABRAVE) informam que as medidas fiscais adotadas pelo 

governo como a redução do IPI, em detrimento da crise mundial, favoreceram o seguimento 

de comercialização de veículos aumentando a frota nacional em até 3,7% (FENABRAVE, 

2009). 

Essa combinação tem se mostrado desastrosa, sobretudo quando os esforços para a 

promoção da saúde no trânsito mostram-se pouco eficientes. Diante disso, de tão comuns, os 

noticiários sobre acidentes de trânsito já não comovem a população e tendem a banalizar-se. 

Entretanto, além de representar um grande problema de saúde pública o trauma decorrente de 



Revisão de Literatura 29 

acidentes de trânsito implica em um custo anual que corresponde de 1% a 2% do produto 

interno bruto para os países menos desenvolvidos (SODERLUND, ZWI, 1995, apud MARÍN, 

QUEIRÓZ, 2000).  

Esse fato é agravado pelo perfil das vítimas de AT, acentuadamente homens em idade 

produtiva. No dizer de Minayo, enquanto as doenças infecciosas e parasitárias incidem 

especialmente nos primeiros anos de vida e as do aparelho circulatório, nos grupos 

populacionais com idade mais avançada, as causas violentas e os acidentes afetam 

principalmente adolescentes, jovens e adultos, ou seja, os indivíduos em sua fase 

potencialmente mais produtiva (MINAYO et al., 2003, p. 83). 

O impacto da ocorrência do trauma decorrente de AT em uma nação pode ser mais 

bem entendido se atentarmos para os anos potenciais de vida perdidos (APVP). De acordo 

com o NAEMT (2007) o índice de APVP é calculado subtraindo-se a idade quando ocorreu a 

morte de uma determinada idade fixa, geralmente 65 a 70 anos ou a expectativa de vida do 

grupo em questão. No Brasil, na década de 80, os acidentes de transporte representaram um 

índice maior de APVP do que as enfermidades cérebro-vasculares, as doenças isquêmicas do 

coração e a na época, recém-descoberta Aids (LIRA; DRUMOND JÚNIOR, 2000 apud 

MINAYO  et al., 2003, p. 89). 

Afora os custos ao Estado, à família é quem mais sofre com a ocorrência de um 

trauma. As conseqüências resultantes de um acidente de trânsito são inomináveis. Debilidade 

física, quando não morte, incapacidade profissional, e a irônica falta de capacidade de 

locomover-se constituem alguns flagelos humanos, que cientificamente chamamos de fatores 

de morbi-mortalidade decorrentes de trauma. 

Vale destacar que os índices apresentados sobre traumas decorrentes de acidentes de 

trânsito não correspondem a realidade. Para Braga e Santos (1995, p.8 ) há que se considerar 

ainda que muitos dos acidentados admitidos em hospitais não são identificados como vítimas 

de AT, mas como de acidentes em geral. Esses motivos explicam por que o registro oficial de 

mortos no trânsito no Brasil ainda aponta para um número irreal, menor que o fato, e 

possivelmente colaborando com a sub-notificação. 

Clark (1995) apud Marín e Queiróz (2000) destaca que no caso brasileiro, o sub-

registro é bastante elevado, variando de 35% a 100%, conforme a região do País. Ainda 

percebe-se difícil apresentar dados conclusivos sobre a mortalidade, logo, torna-se muito mais 

emblemático dimensionar a morbidade por violência (MINAYO, 1994, p.54). Encontra-se eco 

a essa afirmativa na defesa de Souza et al.(199), denunciando que as fontes de informação 

sobre violência e acidentes são constituídas de modo a satisfazer as necessidades 
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institucionais nas quais são geradas  e que  sofrendo influências diretas das limitações dos 

sistemas de notificação, estas informações geram resultados divergentes, com distorções, e 

consequentemente com erros interpretativos, dificultando a correta tomada de decisões.  

 

 

Gráfico 1 – Estatística de feridos em acidentes de trânsito de 1998 a 2007  
 

 
Fonte: www.vias-seguras.com, 2009 
 
 

Gráfico 2 – Estatística de mortos em acidentes de trânsito de 1996 a 2007. 
 

 
Fonte: www.vias-seguras.com, 2009 
 

O Gráfico 1 apresenta o índice estimado de feridos em AT, no Brasil, em um período 

de dez anos, compreendido entre 1998 e 2007. O Gráfico 2 apresenta o índice de mortos pela 

mesma causa em doze anos, de 1996 a 2007. A análise dos dois gráficos precede a 
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interpretação de que a sub-notificação não ocorre somente nos serviços públicos de saúde. 

Percebemos no primeiro gráfico a denuncia de que as notificações de ocorrências de AT feitas 

pelo DENATRAN não são acompanhadas com proximidade pelo DATASUS, tampouco pelo 

FENASEG, órgão que responde pelas empresas que oferecem seguros privados. 

Ademais, o Gráfico 2 apresenta informações que podem gerar reflexões, caso não 

sejam vistas também sob o prisma da sub-notificação; ou seja, comparando os dois gráficos 

em igual período, de 1999 a 2005, percebe-se que feriram-se em AT três vezes mais pessoas 

do que morreram, quando sabe-se que as estatísticas de pessoas que foram a óbito na hora do 

AT sem passar pela estatística do DATASUS, são dados também sub-notificados. 

Em detrimento as sub-notificações, os dados são alarmantes. Embora a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) recomende que se incluam também as estatísticas as mortes 

decorrentes de AT ocorridas após trinta dias após o acidente, a Associação Brasileira de 

Normas e Técnicas (ABNT) recomenda que a morte decorrente de acidente de trânsito seja 

considerada como tal em até três dias após o acidente. Diante disso, muitas das vítimas de AT 

no Brasil vão a óbito sem que estejam registradas como conseqüência de AT (MARÍN, 

QUEIRÓZ, 2000).  

De acordo com o DENATRAN (2009), anualmente as mortes e lesões graves 

ocasionadas por acidentes de trânsito superam no Brasil, o número de 40.000 pessoas. À guisa 

da exemplificação, em 2009 o número de registros de acidentes de trânsito no feriado de Sete 

de Setembro aumentou em 50% quando comparado ao registro de ocorrência nesse mesmo 

período no ano passado.  

O mapeamento das questões acima retratam uma realidade que é plural nos municípios 

brasileiros. Em Mossoró não é diferente. Constatou-se que em 2008 o número de 

atendimentos realizados pela unidade móvel de suporte avançado do SAMU no mês de 

setembro (69 atendimentos), em ocorrências decorrentes de acidentes de trânsito, superou os 

meses de fevereiro (58 atendimentos) e março (65 atendimentos), períodos que precederam o 

mês de implantação da Lei nº 11.705/08, ou Lei Seca como ficou amplamente conhecida. Tal 

circunstância nos leva a perceber que se trata de uma rápida disseminação de comportamentos 

nocivos à circulação humana. 

Contudo, essa situação não é inesperada. Estudos revelam que o indivíduo tende a 

levar para o trânsito seu comportamento doméstico, ou seja, o motorista dirige como vive no 

seu dia-a-dia (ALMEIDA, 2006).  

Dessa forma natural e demasiado humana, a elevada ocorrência de trauma oriundos de 

AT enseja a discussão de que o país estaria passando por uma nova epidemia social e por um 
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dos mais graves problemas de saúde pública a ser enfrentado (MINAYO et all, 2003, p.83). 

Especialmente se entendido como conseqüência de uma atividade necessária ao ser humano: o 

ir e vir. Assim sendo, se aceita que o veículo é um patrimônio privado, entretanto, quando o 

indivíduo que o conduz transita pelo espaço público, logo expõe todos os usuários que ali 

estão (PINHEIRO et all, 2006). 

O trauma passou a ser entendido como uma doença e os AT grave epidemia do século 

XX (BASTOS, 2008). Hoje, sabe-se que o processo de doença depende de três fatores que 

devem interagir simultaneamente: um agente que cause a doença, um hospedeiro no qual o 

agente possa residir e um ambiente apropriado ao desenvolvimento. Para Bastos (2008) pode-

se comparar a ocorrência dos AT ao processo saúde/doença; neste processo o hospedeiro é o 

ser humano (motorista, passageiro ou pedestre), o meio ambiente é a via pública (ruas, 

avenidas e rodovias) e o agente é o veículo motorizado (carro, caminhonete, caminhão, 

motocicleta, etc). 

Muitas ações têm sido realizadas para melhorar as condições de segurança dos 

veículos e, assim, minimizar os fatores geradores de AT. No entanto, observa-se que grande 

parte dessas ações concentra-se na chamada fase pós-evento, segundo a Matriz de Handdon 

(NAEMT, 2007, p. 20). Trabalhando dentro do conceito da tríade epidemiológica, a Matriz de 

Handdon pode ser desdobrada em três fases temporais: a fase pré-evento ou antes do trauma, 

a fase evento ou momento em que o AT acontece e a fase pós-evento ou conseqüências do 

trauma. 

O comportamento do motorista, ou hospedeiro no dizer de Bastos (2007), é o principal 

fator responsável pelos AT. Ainda segundo a autora, estes comportamentos inadequados no 

trânsito são a categoria mais difícil de ser modificada e para tanto, se faz necessário um 

conhecimento de crenças e valores que fazem parte da vida do indivíduo condutor.  

Os AT’s configuram na atualidade como apelos epidemiológicos importantes. Como 

tal, devem ser amplamente considerados pelos profissionais da saúde, sobretudo para que 

promovam ações que visem atravancar sua ocorrência. Em verdade, a saúde, aqui abordada 

nos enfermeiros, tem agido após a epidemia instalada e aprimoram-se no seu tratamento após 

a instalação do trauma. Evidentemente a saúde não pode mais ignorar a pertinência dos AT e 

têm sido invocadas a integrar-se as outras ciências no sentido de desenvolver um estudo 

biopsicossocial adequado as condições de vida das comunidades.  

Sobre esse tema a análise de Chammé (1997) discute a interdisciplinaridade na área da 

saúde e defende que esta deve ser invocada e em alguns momentos analisada. Mesmo porque 

alguns pressupostos de integração, tanto do modelo mais conservador, da interação 
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biopsicossocial, como do modelo crítico da Epidemiologia Social, para compreender o 

processo saúde-doença, na interface do biológico-social, estão presentes já há algum tempo 

para a criação de modelos pedagógicos, como discutida na construção de um conhecimento 

partilhado entre as ciências biológicas e sociais.  

A enfermagem contemporânea é defendida como uma prática de relações (MATUMO, 

MISHIMA, PINTO, 2001, p.3) e como tal, privilegia, sobretudo, o campo social 

manifestando-se através de intervenções que visam a coletividade. 

Estas intervenções não raro forjam-se na esteira da prevenção de doenças. Nesse 

contexto, pode-se exemplificar tanto com as tradicionais campanhas de vacinação para 

erradicação e controle da pólio como com as ações educativas para esclarecer e também 

controlar a recém-descoberta gripe suína decorrente do vírus H1N1, situações que 

indiscutivelmente contam com a participação ativa do enfermeiro. 

Considerando que o trauma decorrente dos AT ainda não foi totalmente asilado na 

promoção da saúde pela enfermagem, entende-se que essa epidemia, ora, negligenciada, 

poderá reduzir suas estatísticas a partir de programas de educação que incidam na fase pré-

evento. Estudos internacionais defendem que somente programas educativos podem concorrer 

para a redução de AT porque aumentam o nível da consciência social. Ademais, alguns 

importantes autores defendem a quase unanimidade que qualquer ação para superar a 

violência passa por uma articulação intersetorial, interdisciplinar, multiprofissional e com 

organizações da sociedade civil e comunitárias que militam por direitos e cidadania 

(MINAYO, 1994). 

Em contrapartida, não um tipo tradicional de programa educativo conseguirá atingir a 

sensibilidade das pessoas. Abordagens pedagógicas tradicionais não contemplando o ponto de 

vista, a percepção e a expectativa das pessoas, onde o tema é abordado somente de forma 

cognitiva, nem sempre resultam na adoção de comportamentos adequados a mudança 

esperada (FARIA, BRAGA, 1999 apud BASTOS, 2007). 

A literatura aponta para o entendimento de que a sensibilidade das pessoas, e em 

especial das crianças, pode ser atingida a partir de uma proposta educativa cativante e que 

desperte o interesse e, sobretudo, a intenção em colaborar. 
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2.2 O LÚDICO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO 

 
 

O filósofo Edgar Morin sentenciou a pouca dimensão da Terra para a Via Láctea 

dizendo que estamos em um planeta minúsculo, satélite de um Sol de subúrbio, astro pigmeu 

perdido entre milhares de estrelas. Sobre a Via Láctea disse ainda ser ela uma galáxia 

periférica em um cosmo em expansão, privado de centro (MORIN, 2003).  

Contudo, nos deslocamos nesse planeta minúsculo. E embora sua superfície não seja 

tão insignificante, ainda assim serve de palco para incontáveis tragédias decorrente desses 

deslocamentos. 

O homem sempre procurou uma forma de atender suas necessidades de sobrevivência, 

transportar a si e a outros estava entre elas. Há referências históricas de que o primeiro 

vestígio de transporte aparece no Mesolítico Escandinavo, com um tipo de canoa. A Idade do 

Cobre apresenta além de barcos maiores, alguns tipos de transportes terrestres, no entanto o 

que parece ter sido o primeiro transporte terrestre surgiu por volta de 4.000 a.C. (MARCONI, 

PRESOTTO, 1986). 

Sendo os romanos grandes peritos em construções de estradas (FARIA, 2007), para 

eles a preocupação com acidentes teria sido um passo natural. Ao que parece, o problema com 

trânsito já afetava as cidades do Império Romano, pois as primeiras restrições de trânsito que 

se tem conhecimento na história são atribuídas a Júlio César, imperador de Roma no século I 

a.C. Segundo Vasconcelos, 1985 apud Almeida (2006), o citado imperador teria proibido o 

tráfego de veículos com rodas no centro de Roma em certos períodos do dia. 

Adiante, no século XIX, surgiu o veículo automotor. À medida que novos veículos 

eram introduzidos nas sociedades, o tráfego ficava cada vez mais caótico ao que parece, em 

razão das ruas não terem sido projetadas para o crescente número de veículo em circulação. 

Portanto, coube aos administradores das cidades, encontrarem medidas que viabilizassem a 

continuidade do tráfego, uma vez que pouco a pouco o trânsito se tornava indispensável à 

vida do homem (FRANCE, 1984). 

Em âmbito mundial, essa questão só passou a ser examinada com interesse 

correspondente à sua importância a partir da década de 50; no Brasil, porém, é ainda mais 

recente, e está sendo implementada por meio de campanhas em nível federal, estadual e 

municipal (MARÍN, QUEIRÓZ, 2000). 

Envolvido pela competitividade pungente da vida contemporânea, o homem tem se 

afastado de conceitos como humanização e solidariedade. Por outro lado, lançando mão dos 

multifacetados recursos tecnológicos, o enfermeiro da atualidade incorpora pragmatismo e 
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praticidade e tende a enxergar o cuidado como ação desenvolvida a partir de uma tecnologia 

avançada.  

A introdução dessa alta tecnologia tem um forte impacto no mundo da assistência 

tornando as ações de enfermagem mais complexas. Mas para Waldow (2007), esse prestígio 

que a enfermagem ganha no domínio da tecnologia reforça a imagem da enfermagem como 

auxiliar da medicina, uma vez que o enfermeiro para operar máquinas passa a ser totalmente 

dependente das prescrições médicas. 

Dentro desse contexto, no campo da promoção à saúde, essa realidade pode assumir 

proporções pouco positivas. Assim sendo, entendemos que a enfermagem consegue colocar 

em cheque as posturas concebidas na historicidade de sua prática, mormente, no que diz 

respeito à prestação de um cuidado mais humanizado aos pacientes. Para tanto, será preciso 

que o entendimento do enfermeiro coloque-se na esteira da discussão do cognitivismo e torne-

se não reativo a práticas alternativas de cuidado. 

Como estratégia intervencionista alternativa, o lúdico contrasta com o mecanicismo da 

prática tradicional. Ademais, oferece aos profissionais da saúde e pessoas da comunidade a 

oportunidade do relacionamento enquanto promove a construção de um conhecimento íntimo 

e palpável da realidade que os espera.  

Diante disso, a literatura consultada tende a destacar o lúdico como estratégia possível 

de ser incorporada à prática de enfermagem, aproximando o indivíduo de uma percepção 

adequada sobre cuidado com a própria saúde e a dos outros. Além disso, busca-se também 

esclarecer que a aplicação do lúdico no processo de promoção da saúde faz da pessoa um 

sujeito ativo, nivelado ao cuidador e co-construtor da realidade, destacando principalmente 

que a ludicidade tem relação próxima com a alegria de viver.   

Para que fosse possível a realização de uma revisão de literatura nesta temática optou-

se por levantar bibliografias que abordassem o lúdico conceitualmente, como por exemplo, 

Huizinga (1996), Schwartz (2004), Santin (2003), seguido pela realização de leituras que nos 

proporcionassem a diferença entre a aplicação do lúdico entre adultos e crianças utilizando-se 

como fontes de pesquisa autores como Neves (2001) e Falkenbach (1997). Adiante, aborda-se 

o lúdico no processo ensino-aprendizagem, momento em que Rodrigues (2002), Stacciarini 

(1999) e Alves (2006) trouxeram à luz do texto as reflexões oriundas desta etapa.   

Destarte, o foco do estudo concentra-se no lúdico como uma estratégia de intervenção 

solidária viável a prática de enfermagem, não sem antes levantar teorias de enfermagem sobre 

cuidado humanizado; para tanto, buscou-se em Waldow (2007), Garrafa (2004) e Assman 

(1998) uma interpretação que fosse relevante e adequada. 
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Durante o período de revisão constatou-se que é comum a associação do lúdico com a 

educação infantil e, por conta dessa compreensão, não raro a palavra lúdico denota 

brincadeiras, jogos, diversão. Todavia alguns autores defendem a prática lúdica como uma 

estratégia de intervenção com vasta aplicabilidade em campos também variados. Esses 

autores chamam a atenção para ao domínio que o pesquisador deve ter no desenvolvimento 

dessas técnicas para que, embora não convencionais, culminem em resultados satisfatórios.  

As características humanas prevalecentes através dos tempos têm sido conseqüências 

de atividades que exigiram inteireza de seus executores, mesmo porque tais características 

sempre procederam da ação. As sociedades que se acomodaram diante de uma mudança de 

clima, do rareamento da caça, ou aridez do solo, sucumbiram. Em contrapartida, a história 

mostra que legados inteiros testemunham a criatividade de seus membros; e a criatividade 

precede a ação. 

Igualmente, levantar reflexões sobre a evolução da humanidade, sob qualquer ponto de 

vista, torna-se uma tarefa sob suspeição à medida que, quem se propõe a fazê-lo está limitado 

pelas mesmas hipóteses sobre as quais provavelmente fará afirmações importantes. 

Especialmente quando o pesquisador se julga em condições temporais mais propícias do que o 

homem arcaico, suposição provavelmente aceita pelos leitores contemporâneos. 

Sobre o homem arcaico o Evangelho antigo apregoa a sua criação como um ser à 

imagem e semelhança de Deus e tão responsável quanto pudesse permitir suas decisões a 

partir do Livre Arbítrio. Então, banido do paraíso após o consumo do fruto proibido - que 

nesta leitura, tanto pode ser uma maçã como uma atitude comportamental inadequada, o 

homem passa de protegido a agente de sua própria evolução (HILLIGOS, 2007)1.  

Entretanto, tomando por base as mudanças e evoluções que ocorreram na humanidade, 

examinou-se como os comportamentos lúdicos influenciaram na transformação do homem 

através dos tempos. E, reforçando a importância do resgate histórico, é possível que a mais 

importante lição que os historiadores aprenderam é a de que não devem condescender ao 

passado, nem supor que a civilização em que vivem seja mais importante que as antecedentes. 

Fundamentalmente a história é o estudo das modificações operadas no decorrer do tempo 

(BURNS, 2001). 

No que diz respeito à evolução humana, toda a história pode ser dividida em dois 

períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Todavia, nessa pesquisa, destacou-se 

                                                           
1 Compreensão obtida a partir do vídeo-animação L’Animateur que apresenta a criação do homem por uma 
versão lúdica (HILLIGOSS, 2007. 
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somente a Idade da Pedra por compreendê-la como sendo o período em que o homem lançou 

mão de toda a criatividade para assegurar sua sobrevivência. Como subdivisão deste período 

note-se à denominação de Paleolítico; a primeira fase da Idade da Pedra, quando se usava 

somente o núcleo das pedras lascadas como “machado de mão”. Já a segunda fase ou 

Neolítico, as lascas das pedras eram transformadas em instrumentos ou armas, como artefatos 

de caça, nas pontas de lanças.   

No que tange a socialização, esta se deu de forma natural e espontânea fazendo com 

que as fêmeas nutrissem e protegessem as crias enquanto os machos, pouco gentis mesmo nas 

expressões mais rudimentares de afago, cuidavam de ensinar a defesa e a arte da caça através 

das lutas e dos jogos. A socialização é iniciada quando os humanos deixam de ser nômades e 

passam a conviver em grupos ou comunidades, fixando seus costumes e moradia nas 

proximidades de alguma fonte de alimento. As relações se ampliam e inclusive os humanos 

compartilham habilidades (WALDOW, 200, p.18). É bastante aceitável a afirmação de que a 

prova da existência do homem no período Paleolítico deve-se, essencialmente às artes que ele 

desenvolveu. 

Apresentou-se citação especial às primeiras manifestações humanas atribuídas à 

construção de figuras. As gravuras pintadas nas paredes das cavernas, realizadas em provável 

momento de concentração por parte do homem arcaico, comprovam a natureza lúdica do 

homem e seu inquestionável interesse por desenhos. 

Tal afirmação encontra justificativa nos inúmeros exemplos de pinturas ou desenhos 

superpostos a outros mais antigos, do mesmo tipo ou diferentes. Evidentemente, o homem 

primitivo não cultivava o interesse no esmero da arte, o importante não era a obra acabada em 

si mesma, e sim o ato de fazê-la. (BURNS, 2001, p.10). 

A história do homem, em seus primórdios, sempre esteve acompanhada do 

movimento, e este a cultura. Em sua grande maioria, as pinturas eram réplicas quase perfeitas 

de animais sendo mortos, ou escapando de alguma caçada. Muitas são as considerações que 

permitem interpretar a evolução do homem no início da vida na terra. No entanto, esse estudo 

não trata de detalhar nem atribuir o desenvolvimento humano à evolução de sua destreza 

física ou manual, e sim destacar as ações consideradas lúdicas que este homem inegavelmente 

desempenhou através dos tempos.   

Sobre a classificação evolutiva do homem, a teoria mais citada entre as literaturas 

consultadas na construção dessa pesquisa (JUNG, 1993, BURNS, 2001), apresenta o homem 

a partir de uma espécie, hominídeo, com indícios de existência por volta de 2 milhões de anos 

atrás. Esta classificação considera em suas divisões o manejo que o homem dava aos seus 
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instrumentos e às suas armas, corroborando com a hipótese de que o homem, em sua essência, 

desenvolveu a criatividade na elaboração de alternativas para a própria sobrevivência. 

Ainda dentro da classificação evolutiva do homem, destaca-se o Homo habilis e o 

Homo sapiens. Este primeiro, também denominado “homem que tem aptidões” e parece ter 

recebido esta denominação por sua inteligência bastante no uso de instrumentos, que eram em 

sua maior parte, fabricados de objetos encontrados na natureza. O Homo habilis, teria sido a 

primeira criatura verdadeiramente social e conduziu ao uso da linguagem. (BURNS, 2001, 

p.6). 

Em se tratando do Homo sapiens, esse teria aparecido na Europa, aproximadamente no 

início da era Paleolítica. Presumidamente dotado de inteligência, o Homo sapiens criava 

desenhos, e em uma consistente demonstração de vínculos com os mortos enterrava-os junto 

com instrumentos de caça, levando a crer que ele elaborava hipóteses mesmo que de forma 

rudimentar. 

Somando-se a classificação acima citada, no dizer de Huizinga (2008) talvez ao 

mesmo nível de Homo sapiens, a expressão Homo ludens mereça um lugar em nossa 

nomenclatura. Isto dito por que a história comprova que o homem desenvolveu sensibilidade 

diante de algumas provocações. Proposto originalmente em 1938, o termo Homo ludens 

encontrou ocasião justa a seu emprego na afirmação de que mesmo as atividades que visam à 

satisfação imediata das necessidades vitais, como por exemplo, a caça, tendem a assumir nas 

sociedades primitivas uma forma lúdica (HUIZINGA, 2008, p.53). Assim, a experiência do 

fazer, decorrente da ação, constitui o entendimento de que a evolução da natureza humana 

sempre esteve relacionada com a sua criatividade.   

Sendo a ação um atributo da criatividade, considera-se uma verdade ser da natureza do 

homem jogar com os elementos de sua realidade. E, por intermédio desse jogo, o homem 

exerce seu caráter humano capaz de interagir, viver com outros e cuidar de outros. Pois em 

toda a ação a intenção principal do agente, quer ele aja por necessidade natural ou vontade 

própria, é revelar sua própria imagem. Assim é que todo agente, na medida em que age, sente 

prazer em agir; como tudo o que existe deseja sua própria existência, assim ninguém age sem 

que manifeste o seu eu latente. (ARENDT, 2001, p.188). 

As informações recolhidas após a realização das leituras permitiram afirmar que a 

evolução do homem expõe a sua essência lúdica, muitas vezes reforçada pelo caráter curioso e 

desbravador que lhe forçou o descobrimento de terras, modos de vida e obtenção de 

alimentos.   
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Em sua obra Civilização em Transição, Jung (1993), dedica um capítulo inteiro a 

desprover o homem arcaico da culpa que por séculos lhe foi atribuída: a de ser primitivo, 

original. Neste livro, livre da emissão de julgamentos, o autor descreve as práticas ditas 

“mágicas” ou “míticas” ou ainda “espirituais” cujo empenho era diretamente proporcional à 

crença daqueles homens. À semelhança de sociedades posteriores que praticavam a repetição 

de uma ação em busca da certeza de seu resultado, o homem arcaico pintava nas paredes das 

cavernas situações que ele almejava que se repetissem. A magia simpática baseia-se no 

princípio de que a imitação de um resultado desejado há de acarretar esse resultado. 

Aplicando esse princípio, nos primórdios da história o homem pintava murais em suas 

cavernas, representando, por exemplo, a captura de renas, na caça. Em outras ocasiões, 

modelava bisões ou mamutes em argila, transpassando-os com dardos em um evidente desejo 

de que tal cena viesse a se concretizar. (BURNS, 2001, p.8). 

A sociedade atual dispensa a exposição de animais transpassados pintados em suas 

paredes, entretanto, os ritos alegóricos ainda são persistentes em todo o mundo acentuando 

marcadamente o caráter lúdico do homem em seu processo evolutivo. Festas temáticas 

evocando o mítico, índios contemporâneos e suas danças para alterar as previsões climáticas, 

o carnaval e grandes eventos festivos ou não, alegres ou não, confirmam que a prática lúdica 

segue presente até os dias atuais. 

Resta reencontrar a forma original pela qual a humanidade foi guiada. Essa busca 

consiste no encontro da motivação da própria vida e no reencontro com a essência humana, 

base fundamental do cuidado. 

A palavra lúdico parece ser secular. Seu uso original, entretanto, leva-nos a relatos que 

envolvem habilidades aquilatadas na contemporaneidade, quais sejam, a capacidade de 

sugestionar comportamentos e influenciar pessoas.   

Sobre a origem do termo tem-se que, o lúdico tenha sua origem no ano de 562, em 

alusão a uma batalha travada e vencida pelo rei vassalo, Ciro. Diz-se a história que quando 

Ciro invadiu a Lidia e aprisionou o rei Creso, os habitantes de Sardes, capital da Lidia, se 

rebelaram. Ciro, não querendo destruir a cidade que era muito rica e bonita, nem destacar para 

lá um exército que a vigiasse, usou a seguinte estratégia: mandou construir vários bordéis, 

tabernas e jogos públicos ao mesmo tempo em que um decreto obrigava os habitantes a 

freqüentá-los. Esta medida deu resultados tão bons que não se fez necessário levantar uma só 

espada contra os lídios. Por causa desse episódio, a palavra latina usada para significar 

“passatempos” é a palavra “ludi”, que vem de “Lydi”, lídios, daí termos hoje a palavra lúdico 

significando brinquedo e diversão.  
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Embora, neste momento, não tenham sido destacadas pelo autor, as práticas lúdicas 

perduram através dos tempos, assegurando seu espaço na história da humanidade. Contudo, a 

significação da palavra lúdico não parou em suas origens. Deixando de lado o estigma de 

jogo, a expressão também cunha entendimento nas artes, ampliando-se para além do brincar 

espontâneo. 

Essa afirmação encontra ocasião justa a sua manifestação na chamada Idade Média. 

Também chamada Idade das Trevas que perdurou por mais de 1.000 anos e a ela é 

curiosamente atribuída a introdução da humanidade na cultura lúdica do conto. Foi justamente 

na Idade Média que surgiram os primeiros contos mágicos retratando belas donzelas 

resgatadas por príncipes e jovens princesas confinadas nas torres dos castelos, reproduzindo 

arquitetura e costumes dominantes na época. Nesse período desenvolveram-se os cultos às 

coisas “irreais” na tentativa de encontrar uma solução para o inexplicável. Todos os 

fenômenos da natureza eram tidos como oriundos de magia e, consequentemente, os 

trabalhadores que manipulavam os quatro elementos (ar, água, fogo e terra) também. Dessa 

forma, os curandeiros e tratadores eram igualmente rebaixados à condição de feiticeiros.  

A atitude lúdica observada na Idade Média - uma época jovem, pode ser explicada 

comparando-a as atitudes dos indivíduos. Com efeito, a juventude e a velhice não se aplicam a 

pessoas, mas também as épocas e regiões. Assim, a Idade Média (sobretudo a Primeira Idade 

Média), na ingenuidade de sua juventude, valorizou, mais do que qualquer outra época, a 

cultura popular, fomentando-a. nesse período os mais sábios mestres dirigiam-se a seus alunos 

de modo informal e lúdico. Em Alcuíno (séc. VIII), por exemplo, encontramos diálogos 

repletos de enigmas, brincadeiras e piadas, pois - é a sua norma pedagógica - deve-se ensinar 

divertindo.  

Inegavelmente, Tomás de Aquino procedeu a colaboração importante a respeito da 

aplicação do lúdico na sensibilização de adultos. Em suas obras Suma Teológica e 

Comentário a Ética (1274), o teólogo italiano analisa um curioso efeito de dilatação mental, 

que, segundo ele, amplia a capacidade de apreender tanto em sua dimensão intelectual quanto 

no campo do desejo. A informação seria, sobretudo, entendida como um divertimento, um 

brincar, intrinsecamente relacionado com a alegria, uma virtude moral que leva a ter graça, 

bom humor, jovialidade e leveza no falar e no agir, para tornar o convívio humano 

descontraído, acolhedor, divertido e agradável. 

Nas escolas monásticas, o lúdico e o jocoso tinham, além do caráter motivacional, 

outra função pedagógica: aguçar a inteligência dos jovens. Destarte, os registros que 

comprovam o aspecto lúdico na formação do ser estão evidentes, especialmente na literatura. 
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Pontuando as obras de acordo com o período que foram concebidas, destaca-se na Idade 

Antiga o filósofo grego Platão (347 a.C.). Em seus escritos, Platão afirmava que o homem 

dispunha de um tipo de inteligência sensitiva, permeável por todas as coisas que o afeta, 

vívida no imaginário. Para Tomás de Aquino (1274), a essência do homem é o próprio Logos, 

o Verbum, o Filho, a Inteligência criadora de Deus, uma consideração fundamental para 

agregar-se ao conceito da educação que almeja a formação de indivíduos consciente de sua 

participação no mundo. 

Marcando o posicionamento filosófico da Idade Média pode-se fazer alusão à Divina 

Comédia de Dante Aligheri (1321). Em sua obra dividida em três partes (Inferno, Purgatório e 

Paraíso), este autor consegue retratar a comicidade humana, cuja separação de sua essência 

com o cômico torna-se impossível. Para ele humor e vida misturam-se entre si conjugando a 

simbiose necessária ao desenvolvimento das sociedades. Ainda nesta obra o tema cuidado 

serve de trampolim para a exploração de emoções e sentimentos, deixando-se margem para as 

considerações de que situações que exigem cuidados a outros indivíduos tanto podem ser 

trágicas como podem ser cômicas, mas jamais podem padecer de inércia. O mesmo modo de 

pensar foi confirmado no pensamento do filósofo e pensador inglês Chesterton quando disse 

que não está totalmente errado o tipógrafo quando troca: cósmico por cômico.  

Outro autor de grande importância na literatura mundial, Camões (1556) em sua obra 

intitulada “Os Lusíadas”, faz citações ostensivas à obra de Aligheri, comprovando que mais 

de dois séculos depois o pensamento original de Dante mantinha-se atualíssimo.   

Valendo-se da literatura nacional, encontra-se em Macunaíma (ANDRADE, 1928), o 

retrato perfeito do brasileiro de época, escrachado e bonachão, sem que seja pertinente 

avaliar, mas pode-se assemelhar o herói brasileiro sem mérito, ao herói de ilusões que se 

formou em Dom Quixote, de Cervantes mais de três séculos antes. O lúdico utilizado como 

adivinhações também está presente em importantes obras contemporâneas, podendo-se citar 

aqui, por exemplo, o enigma a que foram submetidos os monges que tentavam ler as obras 

impróprias porque continham o riso no livro O Nome da Rosa, do renomado educador italiano 

Humberto Eco (1980). 

A percepção de que leituras recreativas constituíam-se de forças propulsoras no 

desenvolvimento e na formação da personalidade serviram de base para a teoria de 

Montessori (1952), e Piaget (1980), autores que consolidam esse pensamento quando 

defendem que a base da estruturação da inteligência é a ação. Por sua vez, a ação é a base da 

ludicidade. 
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Está claro, a partir do que foi exposto, que o elemento lúdico tem feito parte da 

evolução e da constituição do ser humano. Diante disto, adotou-se o papel que o lúdico é, 

compreendido como consequência de sua própria concepção de moral: a moral é o ser do 

homem, doutrina sobre o que o homem é e está chamado a ser (LAUAND, 1995, p. 25). 

Igualmente, a utilização do lúdico oportuniza um estado de total entrega e inteireza entre os 

participantes da estratégia. Essa confluência de valores naturalmente sela um compromisso 

ético entre os atores do processo de promoção à saúde, neste estudo, destacada a promoção da 

saúde no trânsito: o compromisso da sensibilização, deixando o enfermeiro livre para a 

criatividade, e, consequentemente para a ação. A atuação lúdica está intrinsecamente ligada ao 

momentâneo, ao agora. Valores como solidariedade, fraternidade, justiça estão agregados à 

prática lúdica e podem ser trabalhados aplicados a quaisquer conceitos.  

A ludoeducação tem evoluído e acompanhado as diversas nuances temporais e 

culturais. Em conseqüência disso, considera-se lúdico tudo o que favorecer a reflexão, tudo o 

que fizer aflorar o elemento mais humano no indivíduo; considera-se ainda, objeto do campo 

da ludicidade a construção de cartilhas e projeção de filmes seguidos de discussão ou 

reflexão, seguidos de sínteses metafóricas ou não; tudo enfim, que leva o sujeito a mover-se. 

As considerações sobre a aplicabilidade lúdica são ilimitadas. Sendo ainda digna de nota os 

instrumentos educativos impressos.  

No campo da saúde, designadamente na prática de enfermagem, encontrou-se 

trabalhados dedicados à pesquisa da relação do lúdico com a assistência. Dentre os autores 

cita-se Brasil e Alencar (1996), Falkembach (2005) e Rodrigues (2002), além de tantos outros 

de igual importância. Entretanto, não se observou durante as leituras nenhuma abordagem às 

contribuições do lúdico para a promoção da saúde no trânsito, contempladas no presente 

estudo, reforçando assim, a relevância desta pesquisa.  

A literatura acompanha o pensamento da época e, diante disso, nota-se um interesse 

evidente em buscar estratégias de intervenção que não só auxiliem no cuidado do indivíduo, 

mas principalmente interfira positivamente na sua sensibilização e, dessa forma, ajude-o a 

reproduzir o cuidado. 

Durante as abordagens históricas sobre a evolução da humanidade a partir do 

desenvolvimento de práticas lúdicas, observa-se que o homem sempre buscou melhorar a si 

mesmo, do ponto de vista biológico e social, à medida que lutava por sua sobrevivência, 

curava a ferida dos enfermos e enterrava seus mortos.  E o fez por meio do registro e repetição 

de práticas que lhe foram favoráveis.  
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Diante do exposto, defende-se que a ludoeducação encontra ocasião justa a sua 

aplicação no campo da saúde e, nesse caso, mais especificamente, na educação no trânsito, 

haja vista a ampla discussão no meio sobre práticas saudáveis. Portanto, entende-se ser 

necessário o uso do lúdico como estratégia viável no campo da saúde, sendo esta reflexão 

colocada à disposição dos interesses do profissional enfermeiro. Corroborando com todas as 

considerações, ora levantadas, sobre a capacidade humana de desenvolver-se e reinventar-se, 

e ainda tomando por base o momento presente, onde as necessidades do hoje podem e devem 

ser atendidas, considera-se que o lúdico ajuda o indivíduo a reintegrar-se na circulação 

humana ao mesmo tempo que cuida de si e dos outros.  

Outrossim, à medida que a o cuidado no trânsito agencia princípios como 

solidariedade, respeito, integralidade, universalidade e atendimento não excludente, esta se 

coloca em sintonia com os valores essenciais às diretrizes funcionais do Sistema Único de 

Saúde, o SUS. Percebendo-se o caráter ético-humano aludido nos princípios do SUS e 

enxergando este caráter não dissociado das práticas lúdicas na promoção a saúde. 

Características que o profissional da enfermagem não pode abrir mão sob pena de mecanizar-

se e afastar-se da real essência de seu trabalho, o cuidado ao ser humano. 

 

 

2.3 CIDADANIA E TRÂNSITO 

 
 

O modelo de estruturação das práticas e serviços de saúde serve de cenário para as 

transformações pretendidas pela Reforma Sanitária Brasileira. Dentre essas pretensões, 

destaca-se a construção da cidadania manifestada nas diretrizes do Sistema Único de Saúde – 

SUS, através dos princípios de universalidade, equidade, integralidade, resolutividade, 

descentralização, hierarquização e participação popular. No entanto, a efetividade desse 

modelo sofre influências de interesses quase sempre privados, tornando-o reativo a opinião 

pública. 

Ao que parecem, as ações de saúde tem fortalecido o modelo médico-assistencial-

privatista e concorrem para sedimentar um estado de doença em detrimento da promoção à 

saúde. Pedro Palha alerta que os profissionais de saúde desempenham uma prática mais 

curativa do que preventiva. Tal situação vem privilegiando, na visão do autor, em grande 

parte a atenção as doenças, e pouco tem se atentado no sentido de pautar essas ações através 

do eixo da Promoção da Saúde, fator que tem contribuído para a manutenção de um perfil 

epidemiológico estático da população brasileira (PALHA, 2001, p.13). 
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Nesse sentido, Germano (2007), em um profícuo estudo sobre a educação e a 

ideologia da enfermagem no Brasil, tem discutido ao longo dos anos que o processo de 

formação dos enfermeiros esteve atrelado a ideologia desenvolvimentista do Estado. Para a 

autora, a formação do enfermeiro ainda não está a serviço da saúde da população, 

comprometida com a manutenção de sua saúde e preocupada com a melhoria da sua qualidade 

de vida. Outrossim, o enfermeiro estaria buscando forjar sua prática em campos que dele 

exijam ações complexas, à revelia da grande maioria da população que não tem acesso a esses 

tipos de procedimentos. Assim, na visão da autora, a formação do enfermeiro tem servido 

com certa dedicação à profissão médica que, por sua vez, necessita de uma enfermagem 

também especializada para juntos atuarem nos centros cirúrgicos sofisticados e nas clínicas 

médicas requintadas, no campo das cirurgias cardiovasculares, doenças degenerativas, 

cirurgias plásticas, enfim uma assistência curativa. 

Para esta autora, “a formação do enfermeiro incide decisivamente no compromisso 

que este profissional possa ter com a saúde pública, enxergando-a como um exercício de 

cidadania em detrimento de uma ação interventora” (GERMANO, 2007, p.27). Ademais, a 

autora entende que somente a figura do enfermeiro atrelando sua prática a uma prática social, 

não é suficiente para que se resolvam os problemas de saúde de uma população, já que estes 

se articulam diretamente com a estrutura social. 

Sobre a estrutura social vigente no país percebe-se que essa sucumbe ao regime 

totalitário capitalista. Diante dele, governos toleram índices alarmantes de morbi-mortalidade 

sem poder de coerção e exemplo disso, é a inexorável quantidade de veículos pesados que 

ainda transitam em nossas rodovias, disputando o espaço com pequenos veículos, senão 

pedestres. Tal se alicerça na falta de uma política pública voltada para a construção de trens 

de carga ou para beneficiamento de portos, já que o Brasil é um país de vasta costa atlântica. 

Em verdade, os governos não conseguem vencer a hegemonia das indústrias multinacionais 

montadoras de caminhões e por conta disso permite que o cidadão comum, o transeunte, fique 

em situação de extrema vulnerabilidade quando se coloca em trânsito. 

Na esteira dessa discussão encontra-se a indicação de Sass (2004) a respeito da 

proteção à saúde como elemento de cidadania. Em seus estudos esse bioeticista defende que a 

condição de saúde depende intrinsecamente de fatores que não se distanciam da educação em 

saúde. Sobre isso, o autor lamenta que muitos países ainda gastem grandes somas com 

serviços de intervenção médica em detrimento de investi-las em água potável, condições de 

moradia e alfabetização em saúde.  
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Para o autor também é uma grande infelicidade que sistemas de cuidado de saúde 

dispendiosos e que a eficiência na administração da doença tenham feito surgir o que o autor 

chama de ‘mentalidade reparadora’ dos bem-segurados e nenhum incentivo à melhoria da 

competência para a saúde individual nem da responsabilidade individual pelos cuidados com 

a saúde. É uma infelicidade que se gastem grandes somas que seriam melhor gastas na 

manutenção da saúde e em outros serviços de assistência, como a promoção à saúde, tão 

necessários à sociedade.” (SASS, 2004, p.81) 

Decerto que segundo Sass (2004), as estruturas sociais foram criadas justamente para 

combater a vulnerabilidade. No entanto, a vulnerabilidade, no dizer desse autor, tanto é 

onipresente enquanto obedece a corrupção e a sistemas sem rosto. Com efeito, percebe-se que 

o alinhamento com as diretrizes propostas no SUS favoreceria o profissional da saúde, aqui 

abordado na figura do enfermeiro, a estabelecer uma relação de cuidado com a população. 

Dessa forma, a vulnerabilidade daria lugar ao fortalecimento dos indivíduos só possível 

através do exercício da cidadania. 

Um dos pontos altos da análise de Sass (2004) concentra-se na defesa dos cuidados 

com a educação em saúde. O autor indica que educar para a saúde do cidadão precede a 

prosperidade humana e que só depois disso as intervenções curativas primárias e secundárias 

assumem importância. 

Quando se desloca o eixo dessa discussão para o meio dos acidentes de trânsito o 

prognóstico não é dos melhores, sobretudo, se essa evidência for extensiva à prática de 

enfermagem. 

Nesse contexto, os enfermeiros coadunam com a proposta intervencionista de saúde e 

restringem sua prática à intervenção. Ao fazer isso, exercitam uma assistência desprovida de 

significado à medida que se limita a atender ao trauma. Se não reconhecermos esse aspecto na 

assistência de enfermagem corremos o risco de reduzir a atuação do enfermeiro a um fazer 

protocolar não comprometido com a cidadania. 

A reorganização dos serviços de saúde voltados para a promoção e educação em saúde 

deve ser um compromisso de governos, instituições e profissionais, assim como da 

comunidade, no sentido de inverter a lógica do modelo de atenção à saúde vigente, onde se 

enxerga o problema dos acidentes de trânsito somente como problema de tráfego. 

O trânsito, por sua vez, é feito por pessoas e não devemos pensá-lo a partir dos 

transportes. A realidade brasileira exibe, sem orgulho, bairros pobres e favelas erguidas 

próximas a grandes avenidas, viadutos ou às margens das grandes cidades, junto a rodovias 

federais. Para E. J. Daros (1988) nestas áreas as moradias são quase sempre mais baratas 
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justamente por sua má localização. Desta forma, nesses lares não são poucos os casos em que 

os pais deixam seus filhos sem vigilância adequada, possibilitando o aparecimento súbito de 

crianças à beira de trânsito pesado. 

Essa realidade das grandes cidades brasileiras é apenas o reflexo das políticas que 

valorizam o modelo automotor de locomoção em detrimento dos transportes coletivos de 

qualidade. Sobre isso Ferreira (2002) defende que não se pode pensar em circulação humana a 

partir do automóvel. Tem de ser pensada a partir dos seres humanos. E aí sim vai-se produzir 

uma visão humanizada para compreender o ir e vir das pessoas e suas necessidades durante os 

deslocamentos. Senão, sempre teremos uma compreensão industrializada e comercializada 

das necessidades da circulação humana. (FERREIRA et al, 2002, apud ALMEIDA , 2006). 

Ao longo da história, o homem sempre cultivou a necessidade de deslocamentos e de 

relações. Para Maturana (2004), em seus estudos sobre a biogênese humana, esses 

deslocamentos seguiram o curso do desejo e não o da disponibilidade dos recursos naturais. 

No dizer do autor os recursos naturais só existem à medida que desejamos o que chamamos 

de recursos naturais. (MATURANA, VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.11). 

Com o tempo, o desejo de deslocamento incorporou sofisticações que permitiram ao 

homem distanciar-se de seus pares em velocidades nunca antes imaginadas, não sendo 

imperativo estar ao lado de alguém para que se estabeleça uma comunicação. Tal proeza 

tecnológica tratou de aniquilar o rosto humano, expressão maior de sua dignidade. 

Para Joaquim (1999) esse rosto hipotético faz-se único somente no momento de seu 

nascimento, para multiplicar-se em milhões a partir do instante em que se mistura na 

multiplicidade de rostos diferentes, nas sociedades multiculturais. Diante disso, a atenção á 

dignidade fragmentou-se nas diferenças e fez com que os homens formassem uma nova 

concepção do que é ser humano e do que é ter dignidade, face às novas imagens corporais 

formadas em frações, aos pedaços. Esse desvirtuamento da face humana pode ser comparado 

com o aniquilamento da pessoa vitimada por acidentes de trânsito, pois desse modo, pode-se 

talvez dizer que a abordagem atual da dignidade humana se faz sobretudo pela negativa, pela 

negação da banalidade do mal. Indubitavelmente é por se estar confrontado com situações de 

indignidade ou de ausência de respeito que se tem indício de tipos de comportamento que 

exigem respeito (JOAQUIM, 1999). 

Nesse contexto, traz-se à luz desse estudo, a evidente banalização que se pratica no 

cotidiano da atualidade diante dos inúmeros noticiários sobre mortes ocasionadas por 

acidentes de trânsito que diuturnamente ocupam os espaços das televisões. Na esteira dessa 

discussão, já que dignidade se relaciona com respeito, tal situação faz com que uma parte 
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dessa sociedade não se possa respeitar a si própria e assim muitos corpos e rostos humanos 

são destruídos por um instrumento mortal que segue sob a condução de outrem, quer seja, o 

veículo nas mãos de homem (JOAQUIM, 1999). 

A percepção da imagem do indivíduo em pedaços, alertada por Joaquim (1999), que 

com o advento da tecnologia disseminou-se no mundo, continua sendo pouco discutida e, 

menos ainda, pensada. Sobretudo, porque essa figura de linguagem tornou-se expressão 

denotativa, no cenário da saúde no Brasil, especialmente nos atendimentos de emergência. 

Ao associar a possibilidade de redução de acidentes de trânsito, à percepção das 

pessoas no acolhimento da dignidade, estamos projetando a visão de um mundo mais 

sensível, menos tecnicizado. É nesse contexto que a dignidade introduz um elemento de 

ordem e de harmonização no conflito das relações humanas e nas chamadas disputas por 

espaços sociais, onde o veículo torna-se arma. Por outro lado, o distanciamento de reflexões 

dessa natureza, fragiliza o homem, uma vez que a sobrevivência de nossa espécie depende da 

sobrevivência do meu semelhante.  

Ao representar a promoção da saúde no trânsito como sendo uma prática imperativa 

nas comunidades, assim como o é a promoção da saúde infantil através dos programas de 

imunização, estamos sinalizando com a proteção à vulnerabilidade humana. Desta feita, o 

entendimento de dignidade logra extensão aos ambientes de deslocamentos e solicita da 

comunidade e de todos nós o exercício de um elemento, que no dizer de Santos (1991), 

assenta no cuidado, que nos põe no centro de tudo o que nos acontece e que nos faz 

responsável pelo outro, o outro que pode ser um ser humano, ou um grupo social, um objeto, 

um patrimônio, a natureza, o outro que pode ser o nosso contemporâneo, mas que será cada 

vez mais outro futuro cujas possibilidades de existência temos que garantir no presente 

(SANTOS, 1991, p.40). 

É consenso entre alguns autores que a ética do cuidado foi historicamente 

desenvolvida pelas mulheres, dentre esses autores podemos citar Joaquim (1991), Wladow, 

(2001) e Maturana (2004), este último com uma interessante teoria sobre a construção 

biológica do cuidado. 

Para Maturna (2004) o indivíduo, independente de gênero, estaria apto potencialmente 

a exercer o cuidado com a própria raça. No seu estudo sobre este assunto, o autor convida o 

leitor a percorrer um caminho reflexivo que pode levá-lo a perceber que a relação materno-

infantil, por exemplo, é um fenômeno biológico humano que envolve a mãe não como 

mulher, mas como um adulto numa relação de cuidado com sua cria (MATURNA, 2004, 
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p.15). Neste sentido, completa o autor, tanto a mulher como o homem estão, em igualdade de 

condições, biologicamente dotados a desempenharem o cuidado. 

Fenômeno similar ocorre nas relações sociais travadas no trânsito, agravados, porém, 

pela diversidade cultural que o compõe. Neste contexto, a dignidade humana reduz-se a 

pressa, a competitividade e desvirtua a bioética do conceito de dignidade humana. Assim, 

para uma melhor convivência no trânsito e consequente redução de acidentes, é essencial a 

prática de uma boa convivência social durante a circulação humana, respeitando 

principalmente a dignidade da pessoa e entendendo o exercício dessa dignidade com uma 

prática de cuidado, como o reconhecimento de um valor. 

Destarte, é necessário que todos os que fazem o trânsito enxerguem o outro como um 

ser digno, como um indivíduo findo em si mesmo e não como um meio, um ponto na 

paisagem. Joaquim (1991) esclarece melhor esta afirmação quando diz que os seres humanos 

necessitam de auto-realização, no entanto, essa auto-realização pessoal, que seria objeto e 

razão de dignidade, só é possível através da solidariedade com todos os membros de nossa 

espécie. Para este autor, tudo o que somos é devido a outros que se debruçaram sobre nós e, 

através dos tempos, conseguiram transmitir uma língua, uma cultura, uma série de tradições e 

princípios. Uma vez que fomos constituídos por esta solidariedade ontológica da raça humana 

e estamos inevitavelmente mergulhados nela, realizamo-nos a nós próprios através da relação 

e ajuda ao outro. Não seria respeitada a dignidade dos outros se não a respeitássemos no outro 

(JOAQUIM, 1991, p10). 

Certamente que a questão tão imbricada do trânsito brasileiro não poderá resolver-se 

apenas com as incorporações de gentilezas, por outro lado, no que diz respeito a enfermagem, 

toda a sua história está impregnada de relações sociais comunitárias ou individuais. Desta 

feita, tal atividade encontra-se em posição privilegiada neste cenário que pode ser mudado 

com a participação dos enfermeiros. Foi esta noção de cuidado com o outro que trouxe à tona 

a associação de dignidade humana como um ponto fundamental na promoção da saúde no 

trânsito. 
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2.3.1  Igualdade de direitos 

 
 

A institucionalização da igualdade de direitos no trânsito é bandeira que já vem sendo 

defendida há pelo menos trinta anos, no Brasil. Vale salientar que esse tempo não é muito, 

especialmente, se comparado a história do trânsito no país. Ademais, estudos sobre as 

principais causas de acidentes de trânsito apontam o fator humano com principal responsável 

pelas ocorrências. 

Nesse sentido, destaca-se o estudo de Tobias (1999) indicando que mais de noventa 

por cento dos 905 acidentes ocorridos naqueles últimos três anos tiveram por causa a peça 

humana por trás da direção. Em sua pesquisa a autora apresenta a seguinte estatística: 

 

 

Tabela 1- Distribuição de número de ocorrências a partir de causas relacionadas com AT 
 
 

Causa Nº de ocorrências 

Não manter a distância regular de segurança 224 

Avanço de sinalização 160 

Falta de atenção 146 

Atropelamento 128 

Manobra irregular 106 

Excesso de velocidade 043 

Desrespeito à preferencial 025 

Contramão 022 

Embriaguês alcoólica 020 

Queda de ônibus 019 

Defeito mecânico 12 

Fonte: Gama (1999). 

 

A tabela expõe um esboço real das principais causas de acidentes de trânsito 

registradas no Brasil no período de 1996 a 1999, aludindo o ser humano principal agressor de 

si mesmo.   

Com efeito, acredita-se que a consciência da igualdade de direitos no trânsito promove 

nos condutores e pedestres a noção de preservação de integridade. Visto que na perspectiva 

rousseauniana, igualdade de direitos significa que os homens adquirem benefícios comuns na 
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medida em que se apegam a um interesse geral. Neste momento, se é levado a refletir sobre as 

evidentes desigualdades reproduzidas nos espaços de circulação humana que tem origem nas 

variações das camadas sociais. Para este filósofo o homem nasce livre, e, no entanto, em toda 

parte acha-se acorrentado (ROUSSEAU, 1999). Tal afirmação é atualíssima, sobretudo, se 

considerarmos como representações de amarras a pressa, a velocidade, a competitividade ou o 

trânsito. 

Se por um lado os acidentes de trânsito expõem todos os usuários do espaço público 

por outro, observa-se que determinada parcela de indivíduos parecem estar mais vulneráveis 

ao seu envolvimento. Para estudiosos da educação para o trânsito a deficiência de transportes 

públicos e o aumento populacional são alguns fatores que incentivam a utilização do veículo 

individual (MARÍN-LÉON, VIZZOTTO, 2003 apud PINHEIRO et al., 2006). 

Quanto ao transporte de eleição, este se trata da motocicleta por motivos variados. 

Neste mesmo estudo, Pinheiro (2006) indica que o aumento do número de motocicletas no 

trânsito brasileiro pode ser atribuído ao seu baixo custo em comparação com os valores dos 

carros populares. Convém ressaltar que a motocicleta a partir da década de 90 vem se 

tornando também um meio de transporte alternativo, principalmente nas regiões do nordeste 

do país. 

Em recente estudo sobre esse assunto os historiadores Gomes e Duque (2009) alertam 

que o chamado sistema mototáxi, atualmente está presente em cerca de 47% dos municípios 

brasileiros. No Nordeste, esse número pode chegar a 78%. Esses números nos colocam diante 

da dimensão social criada pelo pela circulação de motocicletas em sua maioria conduzida por 

pessoas do sexo masculino, que por não possuírem emprego formal buscam alternativas de 

renda. 

Sobre essa temática encontra-se um estudo sobre a infrapolítica da contemporaneidade 

brasileira onde o perfil dos envolvidos com acidentes de transportes é definido após 

minuciosa pesquisa. Após terem analisado artigos publicados entre 1990 a 2000 os 

pesquisadores apresentaram que a violência tem tornado vítimas ampla camada da população 

cujas características majoritárias, quase universais, são de um grupo de pessoas jovens, do 

sexo masculino, quase sempre em idade produtiva, residentes em áreas periféricas ou menos 

favorecidas das grandes cidades e, portanto, socioeconomicamente carentes; em geral, ainda 

segundo a pesquisadora, esses brasileiros possuem baixa escolaridade e preferencialmente são 

negros ou descendentes dessa etnia (SOUZA in MINAYO, 2006). 

Ademais, os pesquisadores ainda apontam que a grande quantidade de acidentes 

envolvendo motociclistas chega a superar os acidentes com transportes coletivos. Desta 
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forma, somos levados a refletir sobre a percepção de igualdade social presente nos dias de 

hoje. Diante do exposto, não roga espanto concluir que no trânsito, assim como na sociedade, 

as desigualdades são evidentes e desfavorecem os que também são desfavorecidos pelo 

sistema. 

Com o advento das motocicletas somadas ao aumento populacional nas grandes 

cidades, a realidade brasileira - no que se refere a acidentes de trânsito, tende a tornar-se 

dramática. Especialmente porque há de se pensar em estratégias alternativas de sensibilização, 

sob pena de se perder totalmente o princípio da humanidade com a dissolução da igualdade de 

direitos.  

Para isso, é necessário o estímulo das práticas de convívio sociais como equidade. 

Todavia, é preciso aceitar as diferenças entre as pessoas para garantir igualdade, fundamento 

inquestionável da solidariedade. 

O filósofo neoplatônico e humanístico Pico de La Mirandola assenta no 

reconhecimento da liberdade e da igualdade de direitos, toda a possibilidade de preservação 

da espécie humana. Em uma de suas novecentas teses o estudioso defende que todos os 

humanos são livres e iguais. Concebidos com as mesmas possibilidades de realização e com 

igual responsabilidade de desenvolverem-se na terra. Para ele, aos seres humanos, não foi 

dado nem rosto, nem lugar que seja próprio e específico, nem ainda não foi dado qualquer 

dom particular ao nascer. Diante disso, as conquistas no desenvolvimento humano passariam 

mais pela personificação desse rosto e desses dons, e menos pela aquisição e ajuntamento de 

bens materiais. Para tanto, segundo o filósofo, o mesmo Deus criador do homem, não teria a 

ele imposto qualquer limite de conquista e criação, ao contrário, teria eleito um lugar no 

centro do mundo para o homem pudesse definir a si mesmo, não fazendo-o nem celeste, nem 

terrestre, para que o próprio homem como bom pintor e hábil escultor pudesse sozinho dar 

acabamento à forma que lhe fosse mais apropriada (PICO DE LA MIRANDOLA, 1494).

 Encontra-se ocasião justa a citação daquele que certamente mais discutiu a igualdade 

de direitos, o filósofo e escritor teórico Jean-JaquesRusseau. No entanto, sem a pretensão de 

levar as discussões de Russeau para a esteira dos acidentes de trânsito, arvora-se a defender 

que é preciso encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa em 

circulação humana com toda a força comum, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, só 

obedece, contudo a si mesmo. 
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2.3.2  Participação popular 

 
 

Os movimentos sociais só existem com a participação popular. Só a partir de então, 

entendeu-se que a sociedade civil exercita o direito de ser parte na conjuntura política. Em 

verdade, para Hegel, a sociedade civil representa o primeiro momento de formação do Estado, 

cuja tarefa, dentre outras, é realizar a adesão íntima do cidadão à totalidade de que faz parte 

(HEGEL, apud BOBBIO, 1987). 

A América Latina foi palco de muitas disputas de espaços para aumentar a 

participação social, cenário que inquestionavelmente contribuiu para o alcance da democracia 

em muitos países. 

No Brasil, a construção da ditadura entre 1964 e 1967 e seu desmoronamento gradual 

entre 1974 e 1979 conferiram ao país uma identidade uníssona, em detrimento da repressão 

instalada. No final deste período, estimulados pelos sinais de erosão no regime militar, não 

tanto silenciosos e insatisfeitos com a paulatina deteriorização da sociedade brasileira, 

intelectuais, estudantes, professores, movimentos sociais organizados, artistas e donas-de-casa 

saíram as ruas em protesto pela evidente falta de melhoria na qualidade de vida.  

Nessa época, o contexto sócio-econômico nacional obedecia as características globais. 

Nesse mesmo período, mudanças foram incorporadas no rumo do papel do Estado, e a 

corrupção mascarada pelo clientelismo próprio das políticas regionais assentou-se no então 

governo Collor de Mello. Convém ressaltar que as forças sociais organizadas por um projeto 

de mudança do país, apostavam no enfrentamento com o modelo dominante (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008). 

A análise do contexto atual está permeada pelos condicionantes históricos, tanto no 

Brasil, como nos resto dos países da América Latina. Para Jacobi (1996), contudo, em sua 

maioria esses países são marcados por tradições estadistas, centralizadoras, patrimonialistas, 

e, portanto por padrões de relação baseada ainda no clientelismo. Entretanto, estes 

condicionantes não têm sido necessariamente um fator impeditivo para a emergência de uma 

diversidade de formas de participação dos setores populares, onde embora frequentemente 

muitas se situem no escopo das práticas no contexto anteriormente citado, outras as 

contradizem abertamente (JACOBI, 1996). 

O trânsito pode e deve ser um condicionante populacional atrelado diretamente à 

qualidade de vida das pessoas. Quando se coloca em discussão a participação popular com 

vistas a refletir o trânsito, acredita-se que a circulação humana é um fator agregador à 
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promoção da saúde, especialmente se forem trazido à tona dessa reflexão os milhares de AT 

ocasionados nos deslocamentos. 

Nesse sentido, entende-se por diversidade de formas de participação, todo o interesse 

popular nas questões alternativas à melhoria da qualidade e preservação da vida em 

comunidade. Todavia, estando temas emergentes como ecologia, tratamento de resíduos e 

poluição na pauta da agenda governamental e sendo o trânsito uma conseqüência intrínseca da 

circulação humana, também entendida como um direito – no direito de ir e vir entende-se que 

a participação popular fundamenta a mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos 

problemas do trânsito e suas conseqüências. 

Ademais, a participação popular concentrada neste sentido, força a inclusão também 

deste importante tema na agenda de estados e municípios, visto que os acidentes de trânsito 

constituem a principal causa de morte nas primeiras décadas de vida e respondem por 1,2 

milhões de óbitos e 50 milhões de feridos, por ano em todo o mundo. Além de instalar 

invalidez a pessoa, os acidentes de trânsito acarretam ainda grande demanda de recursos para 

tratamento e reabilitação de vítimas. Estima-se que anualmente, 60.000 pessoas tornam-se 

inválidas nas estradas brasileiras, constituindo um grave problema sócio-econômico e de 

saúde pública (SALVARANI, 2006, p.21).  

O crescimento significativo do número de veículos automotores nas grandes cidades 

brasileiras representa a exposição de todos à condições sociais insalubres de deslocamentos. 

Desta feita, os problemas de trânsito devem ser enxergados como um agravo à saúde de toda a 

população. Ademais se deve entender que a subjetividade humana não se reduz à unidade de 

comportamento, ela também se manifesta no ir, vir e estar no meio-ambiente, manifesta-se no 

conviver socialmente. Estes princípios são fundamentais para compreender a dimensão do 

significado expresso na palavra trânsito, considerando-o um processo histórico-social que 

envolve, principalmente, as relações estabelecidas entre homem-mulher espaço (ALMEIDA, 

2006). 

A dimensão do problema mostra a necessidade de se valorizar a prevenção de 

acidentes envolvendo o poder público, a sociedade civil organizada e o setor privado na busca 

de soluções adequadas para a promoção da saúde no trânsito. Contudo, um estudo quanti-

qualitativo sobre causas externas de mortes por violência, enfoca o problema do trânsito à 

margem da participação popular. Em sua pesquisa, os estudiosos limitam o problema de 

trânsito as conseqüências dele advindas, e aludem aos serviços pré-hospitalares e sua 

eficiência, à redução da morbi-mortalidade dessas vítimas (SOUZA et al, 2006, p.142) . 
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Tratando-se de promoção à saúde no trânsito, essas análises são refratárias, sobretudo 

se for entendido que a necessidade de socorristas bem treinados para cuidar de pacientes 

traumatizados sempre existirá; no entanto, a melhor maneira de ser eficiente e eficaz é, em 

primeiro lugar, prevenir que o trauma aconteça (NACIONAL ASSOCIATION OF 

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007, 14). 

Diante de tal afirmação, a participação popular dispõe de oportunidade equitativa à sua 

manifestação. O controle social aparece mais uma vez como alternativa para ajudar a 

solucionar um grave problema de saúde, que é o trânsito em nosso país. Para tal, deve 

formular alternativas de sensibilização com o objetivo de partilhar com os setores 

competentes e organizados a responsabilidade por um trânsito mais saudável. 

 

 

2.3.3  Co-responsabilidade pela vida social 

 
 

Há mais de três milhões de anos a humanidade consegue repassar valores geração após 

geração, de modo a conservar costumes que caracterizam as sociedades contemporâneas. O 

homem venceu distâncias imensas deslocando-se à pé e, assim, nômade, garantiu a 

sobrevivência de sua espécie. Ao conservar-se, deixou de ser um fenômeno ocasional e se 

tornou parte central da maneira de viver (MATURNA, 2004). 

Contudo, atualmente o veículo automotor integra o cenário de quase todos os lugares 

do mundo agregando velocidade aos deslocamentos humanos. Em contrapartida, o instinto 

primitivo parece prevalecer em determinadas situações, como por exemplo, o andar a pé. O 

comportamento do pedestre está calcado no desejo de cobrir o seu percurso o mais rápido 

possível, empreendendo o menor esforço e, se pudesse, imagina-se que atravessaria quintais e 

edificações para cortar caminho (LENTHAL apud DAROS, 1988). 

Reação similar é atribuída também ao condutor. Uma vez que humano, também 

tenciona encurtar distancias através dos recursos de seu transporte, situação agravada, 

entretanto, pelo uso do veiculo automotor como sendo este um elemento de defesa ou ataque. 

Desta forma, pesquisadores (ALMEIDA, 2006, PINHEIRO et AL, 2008, MINAYO, 

2009, BASTOS, 2001, DAROS, 1988) alertam que os condutores de veículos por vezes 

descaracterizam-se de sua rotina comportamental, em detrimento da agressividade existente 

no trânsito e não raro pessoas socialmente calmas transformam-se em condutores agressivos. 

As ações realizadas visando melhorar as condições de segurança dos veículos, 

incrementando dispositivos como cintos de segurança, air bag, encostos para cabeça, barras 
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laterais são eficazes à medida que o condutor as utiliza adequadamente. Entretanto, essas 

medidas pontuais e individualizadas não concorrem para a proteção da comunidade como um 

todo. Inclusive elas pertencem a quem pode pagar por elas.  

Co-responsabilidade social diz respeito à formação de atitudes e perpassa pela 

valorização de comportamentos que são imprescindíveis à segurança nos deslocamentos. No 

entanto, quando centramos no comportamento humano no trânsito, essa situação pode vir a 

tornar-se dramática, sobretudo, porque é no trânsito que resultam os conflitos pela disputa do 

espaço, na busca de mobilidade que permita atender necessidades e interesses diversos; De 

acordo com Vasconcelos (1985) apud Almeida (2006), esses conflitos podem ser políticos e 

envolver os interesses das pessoas, ligados à sua posição no processo produtivo de sua cidade.  

Por sua vez, os governos das cidades parecem não conseguir acompanhar com 

planejamento urbano, o aumento da frota e da população. Desta maneira, o sistema viário não 

atende a nova demanda e favorece tanto as disputas por espaço, como a ocorrência de 

acidentes de trânsito (MARÍN, QUEIRÓZ, 2000). Convém destacar que estudos 

desenvolvidos na Arábia Saudita evidenciaram que a periculosidade do tráfego de veículos 

independe da infra-estrutura viária, assim como da falta de recursos para aquisição de 

veículos modernos (TAPIA GRANADOS, 1998, apud PINHEIRO et al, 2006). 

Em recente pesquisa sobre responsabilidade social para o trânsito Pinheiro et al. 

(2006) alertam que os instrumentos desenvolvidos para atuarem na prevenção de acidentes de 

trânsito, tem por objetivo intervir no comportamento humano. Esses pesquisadores atentam 

para o desenvolvimento de uma co-responsabilidade pela vida social, visando, sobretudo a 

formação de atitudes comprometidas com toda a sociedade, e não somente apontando para o 

cumprimento das regulamentações específicas.  

Os estudiosos Stradling et al. (1998 apud MACEDO, 2005), corroborando com as 

pesquisas de Sabey e Taylor (1980), assentam nas políticas de segurança no trânsito e na 

construção de vias para a promoção de deslocamentos mais seguros. No entanto, esses 

mesmos pesquisadores têm se baseado no fato da maioria dos acidentes ser resultado de falhas 

humanas. Pode-se observar que as estratégias têm se voltado para melhorar a habilidade dos 

condutores. Contudo, embora o fator humano não sendo o único determinante de acidentes, 

este ainda se constitui em sua causa principal. Para estes autores, além de habilidade de prever 

situações de risco, o condutor deve aprender a ajustar sua expressão dentro do contexto social, 

que não raramente encontra-se pontuada por preferências individuais que podem trazer 

gratificação imediata para um motorista enquanto coloca outros em risco (STRADLIN, et al., 

1998, apud MACEDO, 2005). 
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Considerando-se que a proposta da co-responsabilidade social para o trânsito saudável 

implica na responsabilidade de todos, entende-se que o tema deve ser entendido como um 

tema transversal, sobretudo se for levado em conta o perfil das vítimas de trânsito, constituído 

por adolescentes e adultos jovens. Desta forma, torna-se imperativo a inclusão da promoção 

da saúde nas escolas fundamentais e de ensino médio, não marginalizando o ensino de 

terceiro grau. Ademais também se faz necessária uma proposta integradora entre os 

profissionais, tendo a saúde, em especial os enfermeiros que lidam com serviços pré-

hospitalares, importante lugar nessa batalha. 

Na pesquisa para este trabalho compilou-se alguns artigos do estudioso de problemas 

de trânsito Reinier Rozestraten (1988). Este autor conceitua o trânsito como um conjunto de 

comportamentos deslocamentos num sistema de normas (ROZESTRATEN, 1988) 

entendendo que é necessária uma boa dose de sensibilidade, de espírito de colaboração e 

tolerância para solucionar impasses causados por outros condutores e alerta que embora 

carente de domínio técnico o trânsito esteja carente de respeito e boas maneiras 

(ROZESTRANTEN, DOTTA, apud ALMEIDA, 2006). Neste mesmo sentido, este estudioso 

sugere a integração universidade-sociedade, com vistas a redução de acidentes de trânsito. 

(ROZESTRATEN, 2004). 

Considerando a sociedade atual, passível de pressões externas e, por conseguinte 

sujeita à competitividade, percebe-se na estimulação da co-responsabilidade pela vida social 

uma sinalização para reduzir os problemas no trânsito. Resta-nos acolher esta proposta e 

encampá-la fiéis ao desejo de preservação da vida humana. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
 
3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Como referencial teórico, a pesquisa partiu dos estudos realizados no âmbito da Teoria 

da Diversidade e da Universalidade do Cuidado Cultural de Leininger (1991), da Teoria do 

Cuidado Humano de Waldow (2007) e dos estudos sobre Comportamento Humano no 

Trânsito de Hoffman, Cruz e Alchieri (2007). 

A primeira obra enfatiza a existência da diversidade no cuidado humano e da 

necessidade de uma enfermagem transcultural, que valorize além das crenças, modos de 

cultura e padrões de comportamento, estilo de vida. A autora teoriza sobre o amplo 

conhecimento acumulado pela profissão e como este conhecimento pode ser colocado à 

serviço das comunidades, sem se interpor a seus hábitos, mas agregando-se a eles. 

Considerando o cuidado como centro único e dominante da enfermagem, Leininguer 

argumenta que esse foco assume variadas formas de materialização, ao atender às 

necessidades de um indivíduo, de uma família ou de um grupo comunitário, uma vez que 

parte de um esforço deliberado para usar os valores culturais enquanto fornece auxílio 

significativo para estas necessidades de cuidados nos serviços de saúde (LEININGER, 1983). 

Em relação ao problema investigado, qual seja o encontro do cuidado na promoção da 

saúde no trânsito, encontra-se critério justo à adoção desta teoria à medida que o Cuidado 

Transcultural liberta a enfermagem da assistência direta, tradicional e exclusiva argumentando 

o cuidado, em todas as suas manifestações, como sendo uma preocupação inerente ao 

profissional da enfermagem, portanto versátil. 

Logo, ao se eleger a produção de um instrumento educativo impresso como ápice 

conclusivo desta pesquisa, percebe-se na Teoria do Cuidado Transcultural, o aporte teórico 

que justifica a construção desse instrumento como também sendo uma ação de pertença ao 

foco dominante da enfermagem. Ou seja, aproximar o cuidado à promoção da saúde no 

trânsito, à medida que se desenvolve o entendimento de que o trânsito é feito por pessoas e 

estas pessoas desenvolvem uma acomodação cultural própria - como é o caso dos condutores, 

ciclistas e pedestres, dentre outros. Todos esses indivíduos têm necessidades de saúde, ainda 

que a atenção a esta necessidade possa ocorrer a partir de um instrumento educativo. 
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No dizer de Leininger, a Teoria Transcultural do Cuidado é capaz de predizer e 

explicar os padrões de cuidado humano das diversas culturas, bem como possibilitar a 

identificação de comportamentos de grupos, pela enfermagem (LEINIGER, 1991). 

Em verdade, pretendeu-se adaptar a teoria à realidade estudada, complementado-a ou 

não, visto que a “teoria não é um modelo ao qual a realidade deve adaptar-se. É a realidade 

que aperfeiçoa a teoria, muitas vezes exigindo formulações fundamentais ou mesmo 

invalidando-a” (BASTOS et al., 2004, p. 3). 

Outra fonte de pesquisa e inspiração veio a partir da leitura de enfermeira que escreveu 

com profundidade sobre a dimensão estética do cuidado. Para Waldow (2001), “o foco da 

enfermagem não se restringe apenas a uma ação técnica no sentido de fazer, executar um 

procedimento, mas também no sentido de ser, expresso de forma atitudinal, pois é relacional” 

(WALDOW, 2001, p. 161). Neste sentido, a autora chega a por em cheque a prática 

tradicional do cuidado afirmando que 

 

 

A cuidadora ao cuidar, no seu verdadeiro sentido, relaciona-se com o 
outro ser exprimindo seu conhecimento e sensibilidade, demonstrando 
habilidade técnica e espiritualidade, elevando-o, ajudando-o a crescer. 
O outro, em sua experiência genuína, compartilha seu ser, seu 
conhecimento, seus rituais de cuidado, suas características que 
auxiliarão no processo de cuidar. (WALDOW, 2001, p. 162). 

  

 

Nesse entendimento, Waldow estreita a relação entre pessoas e cuidado. A autora fala 

sobre a valorização dos indivíduos e do cuidado sob uma dimensão subjetiva. Todavia, “a 

experiência e a intuição são elementos importantes que englobam o conhecimento pessoal em 

enfermagem e que são essenciais para o cuidado” (WLADOW, 2001, p. 164). 

Abrange-se em Waldow, assim como em Leininger, que o cuidado pode assumir uma 

dimensão para além do fazer, e transformar-se em um conjunto de experiências acumuladas 

fortalecidas nas relações.  

Contudo, no trânsito as pessoas são reduzidas a seus veículos, sujeitos abstratos, sem 

rosto e sem necessidades humanas, quando muito instrumentos, de tirania e morte. A despeito 

do comportamento humano no trânsito, levando em consideração que esse (o trânsito) é 

também um espaço social por onde circulam pessoas com diferentes interesses e necessidades, 

trouxemos à luz desse estudo as pesquisas de Hoffman, Cruz e Alchieri (2007). 
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Muitos autores dignos de nota estudam a questão do trânsito como espaço social e seus 

desdobramentos na esteira da saúde pública. Tendo analisado alguns desses autores, o estudo 

deteve-se na obra “O Comportamento Humano no Trânsito”, por ser um estudo que aborda o 

trânsito como um problema social.  

Todavia, alguns autores clássicos e contemporâneos também foram fundamentais na 

construção deste referencial teórico. Dentre os clássicos, credita-se a Theodor W. Adorno, 

Hannah Arendt e Martin Buber a possibilidade de expandir a compreensão sobre viver num 

nível real e essencial como sendo a resposta do apelo ao diálogo, prerrogativa reforçada por 

Habermas em sua Teoria da Ação Comunicativa. Na contemporaneidade, encontra-se eco às 

inquietações em Maturana, Minayo e Ruben Alves, este último acrescentando o argumento da 

docilidade.  

Por fim, na tentativa de se produzir uma pesquisa que favoreça a construção de um 

material educativo impresso, buscou-se apoio nos manuais do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN), que em 2005 lançou uma cartilha modelo defendendo os quatro 

princípios fundamentais (dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação 

popular e co-responsabilidade pela vida social) à promoção da saúde no trânsito, adotados 

nesta pesquisa. 

 

 

3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

 

3.2.1 Tipo de Pesquisa 
 
 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, onde se procura desenvolver um 

conteúdo didático-instrucional, que favoreça a concepção e a construção de um material 

educativo impresso, destinado a promoção da saúde no trânsito, sob uma perspectiva lúdica. 

Este material educativo, uma vez elaborado, serve de base para crianças do ensino 

fundamental, no que diz respeito à educação no trânsito. 
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3.2.2 Escolha e Justificativa do Método 
 

 

Após termos analisado as vertentes tradicionais que norteiam as pesquisas qualitativas 

(MINAYO, 2004, POLIT, BECK e HUNGLER, 2004, SEVERINO, 2007 e MARCONI e 

LAKATOS, 2009) encontra-se na Pesquisa Ativa de Habermas (1981), uma oportunidade 

justa para embasar metodologicamente este estudo.  

Convém destacar o pensamento de Minayo sobre esta importante fase da pesquisa, a 

escolha do método pelo pesquisador, quando diz que:  

 

 

[...] ao se desenvolver uma proposta de investigação e no desenrolar de uma etapa de 
uma pesquisa, reconhece-se a conveniência e a utilidade dos métodos disponíveis, 
de acordo com o tipo de informações necessárias para se cumprirem os objetivos do 
trabalho. Cada teoria tem sua forma de lidar com os dados, de acordo com a teoria 
de mundo sustentada por elas, e não pode ser assumida como uma opção pessoal do 
cientista ao abordar a realidade. (MINAYO, 2006, p.62) 

 

Na esteira dessa reflexão, concorda-se com os estudos de Gori (2006). Segundo essa 

educadora, a pesquisa contemporânea vem manifestando certo “cansaço” metodológico no 

que se refere a métodos e técnicas aplicados à investigação em Ciências Sociais e, 

especificamente, na Educação. A pesquisa alerta ainda que o”s procedimentos atualmente 

adotados são prioritariamente empiristas e positivistas e têm se utilizado da investigação de 

campo para adaptar a realidade encontrada aos métodos selecionados para produzir ciência, 

ou seja, parte-se do método para a realidade”. Para a estudiosa, as pesquisas contemporâneas 

têm se limitado a descrever a realidade, culminando com uma espécie de diagnóstico da 

população, sem, no entanto, efetivamente apresentar contribuição além do próprio 

diagnóstico. Esta autora alerta que esta prática pode trazer consequências improfícuas já que, 

 

 

[...] a vasta produção teórica tem feito “diagnósticos” sobre a população envolvida 
na pesquisa, demonstrando desigualdades e problemas sociais que deveriam sofrer 
intervenção e que, no entanto, na grande maioria dos casos, apenas atendem aos 
ideais das políticas sociais ao “estudar para não resolver” e ao apontar as 
fragilidades de um contexto social que, a cada dia, se torna mais vulnerável às 
políticas públicas. Isto se dá, em primeiro lugar, em função da supervalorização do 
conhecimento formal como possibilitador de intervenção na realidade. E o cientista 
produz para o sistema tudo o que é desejado para manter o controle social, tornando-
se útil à manutenção da ordem vigente. (GORI, 2006, p.3) 
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Historicamente a pesquisa ativa antecede Habermas. Este renomado filósofo alemão, 

em verdade, desenvolveu o fundo teórico que legitima a pesquisa ativa como método 

científico perante a sociedade acadêmica. Estudos anteriores indicam que esta vertente 

metodológica teria surgido no final da Segunda Guerra Mundial capitaneada pelo psicólogo 

social Kurt Lewin em 1946, com efeito, algumas ideias básicas datam das pesquisas e ideias 

de John Dewey em 1929. 

A escolha do método justifica-se no objetivo da pesquisa, sobretudo por entender que 

o problema estudado dá-se no “existente”, ou no dizer de Granger (1967), no “vivido”. O 

tema Promoção da Saúde no Trânsito requer entendimento do agora, especialmente porque é 

neste momento que milhões de pessoas circulam utilizando todas as modalidades de 

transportes terrestres e com eles, passíveis de acidentes. Logo, naturalmente surgiu a 

necessidade de um método que nos orientasse no sentido de atingir esse “vivido”, como 

essência imediata e como “uma experiência que é captada não como predicado de um objeto, 

mas como fluxo de cuja essência temos consciência em forma de atitudes, motivações, valores 

e significados subjetivos” (GRANGER, 1967, apud MINAYO, 2004, p.32), que só poderiam 

ser atingidos com uma proposta que sensibilizasse o imaginário. 

Tendo como meta a produção de um instrumento educativo, construído a partir da 

observação do comportamento humano no trânsito, privilegiou-se um método que favorecesse 

a manifestação da criatividade para a sensibilização desse comportamento. Contudo, a 

Pesquisa Ativa é uma estratégia de intervenção que se refere à solução de problemas baseados 

em conhecimentos do agora. Esta abordagem envolve uma interação em desenvolvimento 

contínuo entre diagnóstico, solução, resultados, re-diagnóstico e novas soluções para 

problemas que, por serem humanos, apresentam-se como dinâmicos e passíveis de alterações 

constantes (BOWDITCH, 1998). 

Esse método assume proporções amplas quando colocado no centro desta pesquisa, 

especialmente, se partirmos do entendimento de que o trânsito é feito por pessoas que 

pertencem ao agora e, portanto, não sendo mais possível influenciar em comportamentos 

passados que ocasionaram acidentes também não somos detentores de prevenção em 

comportamentos que ocorrerão em tempos futuros, influenciados por outros costumes, estilos 

de vida, valores e paradigmas.  

A Pesquisa Ativa ainda não é conhecida em uma amplitude que lhe permite a sua 

fundamentação, entretanto, é possível encontrar pesquisas utilizando o método de Habermas 

em campos variados da ciência e, ainda, nas áreas humanas e sociais, nas adminisatrativo-

organizacionais e no direito. 
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Na saúde, entretanto, há a preocupação em se identificar metodologias alternativas 

para a ação educativa e de pesquisa. Encontra-se em Brasil (1981) citado por Fonseca e 

Scochi (2006) um destaque para os esforços realizados pela extinta Divisão Nacional de 

Educação em Saúde e do recente Programa Educação em Saúde, instituído pelo Ministério da 

Saúde. Nos dois trabalhos pode-se reconhecer uma busca por novos métodos, ou métodos 

clássicos que adotem a prática social da saúde, especialmente a de enfermagem, em tosa a sua 

plenitude.  

Essas propostas, no dizer de Brasil (1981) buscam novos métodos a partir de uma 

visão globalizadora das situações que rodeiam o homem e que tem a ver com suas 

possibilidades de vida. Dentro dessa concepção, a saúde das pessoas passa a depender não 

somente das ações de saúde que lhes são oferecidas, mas também da sua participação desde 

que haja conhecimento, compreensão e motivação de sua parte para refletir sobre seus 

problemas e realizar mudanças. 

Contar com a sensibilização das pessoas na promoção da saúde no trânsito em busca 

de adoção de comportamentos positivos, nada mais é do que desenvolver uma pesquisa no 

existente para os indivíduos participantes de uma realidade específica, é desenvolver uma 

Pesquisa Ativa. 

Nesta linha, trava-se um diálogo entre sujeitos capazes de compartilhar, pela 

linguagem, de um universo simbólico comum e interagir, buscando construir um 

conhecimento crítico pautado por argumentação submetida a critérios de validade, sem, 

contudo, ser orientada por rigorosos domínios científicos. 

Nesse contexto, Habermas crê que a comunicação só é eficiente, ou seja, não 

distorcida, quando quatro critérios são seguidos:  

a) Uso de regras semânticas inteligíveis (uso de regras semânticas compreensíveis para o 

receptor através de palavras, imagens ou sons); 

b) Ser verdadeiro o conteúdo dito; 

c) Justificação do emissor por direitos sociais ou normas invocadas pelo uso do idioma 

(ou seja, o emissor possui autoridade nos argumentos utilizados); 

d) Emissor que se utiliza de sinceridade, sem procurar enganar seu receptor.  

 

A importância deste método de pesquisa ativa é incontestável. Certos fenômenos se 

revelam adequadamente apenas quando provocados. Ademais, a história da ciência confirma 

que não basta a simples observação. 
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[...] o cientista no campo das ciências sociais e humanas é participante do que estuda 
e deve se envolver no processo de mudança que o grupo está vivendo, estimulando o 
grupo a aprofundar a visão de sua ação conjunta. Com seu trabalho deve recriar, de 
dentro para fora, formas concretas possibilitando as pessoas, aos grupos e às classes 
participarem do direito de pensarem, produzirem e dirigirem os usos de seu saber a 
respeito de si próprios. (BRANDÃO, 1999 apud FONSECA, SCOCHI, 2006, p. 6) 

 

 

Assim, a Pesquisa Ativa aproxima-se da pesquisa participante. No entanto, as 

diferenças tornam-se evidentes à medida que esta solicita que a comunidade participe da 

análise de sua própria realidade e aquela que não lhe parece tão real. Na Pesquisa Ativa o 

método de observação é passado a ativo com referência ao objeto, provocando suas 

manifestações. Nela, o pesquisador não participa de forma sistemática da realidade dos 

pesquisados, não necessariamente se coloca em uma posição de identificação com estes. O 

cientista que adota a tal metodologia, muito observa e eventualmente propõe, sem interagir. 

Inclui a observação, enquanto esta é um atender ativo do sujeito, mas o ultrapassa enquanto 

lhe acrescenta a ação sobre o sujeito, convertendo-se em então em pesquisa plena. 

(ENCICLIPÉDIA SIMPÓSIO, 1997) 

São nomes equivalentes para Pesquisa Ativa os que dizem invenção, experimento, 

teste, heurística, se pensarmos que este procedimento seja capaz de satisfazer alguns pontos 

até agora levantados, especialmente quando se trata de promoção a saúde no trânsito, pois 

permite o interesse e a sensibilização das pessoas. 

Embora a pesquisa ativa atenda as precisões deste estudo como fundamentação 

teórico-metodológica, ainda assim sente-se a necessidade de sistematizar a construção do 

instrumento. Para tanto, busca-se nas recomendações de Le Boterf (1999) uma forma de, a 

partir da Pesquisa Ativa de Habermas, tornar a pesquisa compreensível e aplicável.  

Logo, com base na abordagem teórico-metodológica escolhida para o 

desenvolvimento do presente estudo, são descritas, a seguir, as fases operacionais a serem 

percorridas para a construção do material didático-instrucional. 
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3.3 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CARTILHA 

 
 
3.3.1 A Sistematização do Conteúdo 

 
 

O conteúdo da cartilha é composto com base nos quatro princípios de convivência 

social no trânsito propostos pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em 

2005.  

Nesta etapa dessa dissertação, os princípios foram desenvolvidos buscando-se garantir 

fundamentação cientifica, condição essencial para preservar a segurança do leitor e definir 

apropriadamente os conceitos constantes em um material educativo (ECHER, 2005 apud 

REBERT, 2008). 

Também foi realizada sistematização do conteúdo segundo as sugestões de 

especialistas. Todo o processo de construção da cartilha tem atenção especial a linguagem 

utilizada, essencial à compreensão nos trabalhos relacionados a promoção da saúde no 

trânsito. Neste estudo, o tema focalizou-se em princípios, em detrimento de normas e 

condutas de segurança no trânsito, tema trabalhado mais comumente. Buscou-se limitar a 

utilização de termos técnicos que gerassem dúvidas de entendimento ou obstruíssem a 

percepção do leitor, no sentido de favorecer o entendimento da criança. 

 

 

3.3.2 A Produção das Ilustrações 

 
 

Teve-se como objetivo principal deste estudo a construção de um material impresso 

educativo. Considerando que todos fazem parte do trânsito, independentemente da idade, 

classe social, atividade ou domicílio, buscou-se chamar a atenção do público leitor, através de 

ilustrações originais produzidas pela pesquisadora e com auxílio de um cartunista 

profissional, com base nos textos da revisão de literatura e nas sugestões dos especialistas. 

 

 

3.3.3 O Delineamento do Estudo 

 
 

Estimou-se seu delineamento a partir de uma mistura de várias estratégias de coletas 

de dados. Para Denzin e Lincon (1994) apud  Polit, Beck e Hungler (2004) esta tendência tem 
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sido descrita como bricolagem, e o pesquisador qualitativo visto como um adepto ao 

desempenho de um grande número de tarefas diversas, variando das entrevistas à observação, 

à interpretação de documentos históricos, à reflexão intensiva. 

Para tanto se buscou, na observação, conversas informais com condutores e reflexões a 

cerca dessas práticas, um campo profícuo para desenvolvimento do estudo.  

 

 

3.3.4 A Produção da Cartilha 

 
 

Para a composição do material educativo, foi estabelecida uma parceria com o curso 

de jornalismo da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Na oportunidade , 

foram solicitadas orientações técnicas sobre a edição do material, e sobre elaboração de um 

roteiro indicativo para publicação. 

Com base no roteiro proposto e obedecendo ao vínculo dos princípios do 

DENATRAN, naquele momento foi decidido que o material obedeceria ao formato de uma 

cartilha educativa. 

Para tanto, foi elaborada a apresentação do material e adequações para o 

desenvolvimento de um percurso lógico com introdução, desenvolvimento e conclusão do 

texto. Houve a necessidade de excluir o sumário que anteriormente havia sido concebido, com 

vistas a tornar o texto mais leve e único, uma vez que a cartilha será destinada a crianças. 

Também houve a preocupação de não desvencilhar o texto da questão ou da hipótese de 

pesquisa, sendo estas facilmente reconhecidas no corpo da cartilha. No entanto, deu-se 

prioridade a promoção da saúde no trânsito tanto por ser a temática deste estudo como 

também por tangenciar a sociopoética que encontra no lúdico e na criatividade técnicas 

aplicáveis à pesquisa científica (SANTOS, et al, 2005). O conteúdo foi apresentado a um 

profissional da diagramação que fez a versão derradeira da cartilha. 

 

 

3.3.5 Critérios Editoriais  

 
 

Para transformar os conteúdos pesquisados em um material impresso, foi necessário 

solicitar o trabalho de um diagramador. Levando em consideração que são critérios adotados 

pelos profissionais da comunicação a facilidade da leitura e a boa apresentação das imagens. 
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Partindo-se do entendimento de que o material impresso será destinado a condutores, deve-se 

evitar infantilizar a linguagem adotada. 

Respondendo à fidelidade aos princípios escolhidos na abordagem do material 

educativo, procurou-se desenvolver uma linguagem suave, com acompanhamento em 

equilíbrio pelas imagens produzidas. 

 

 

3.3.6 A Validação por Especialistas 

 
 

Antes de passar pelos especialistas a versão preliminar da cartilha foi impressa em 

papel ofício A4, com ilustrações coloridas, na configuração econômica. Depois colamos essas 

impressões em cartolinas brancas no tamanho 24 x 19 cm. Dessa forma as pesquisadora 

puderam, fazer alterações de ordem técnica, como ajustamento de imagem ou melhoramento 

na fonte. A partir de então foi impressa a versão preliminar da cartilha para passar pela 

validação dos especialistas. 

Para esta atividade de validação, uma cópia do material piloto, editada no Corel Draw 

(editor de imagens e texto especificado para este trabalho) e impresso em papel sulfite A3, na 

configuração normal, finalizado com grampeador comum, foi entregue no local de trabalho de 

cada especialista. Junto com a cartilha entregamos um questionário no qual os especialistas 

foram solicitados a registrar suas sugestões como na intenção de melhorar a apresentação da 

cartilha (Apêndice 1) e duas cópias do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento 

(Apêndice 2). Cada especialista participante dispôs de 24 horas para manusear e avaliar o 

material. Após este prazo, a pesquisadora compareceu novamente às instituições 

colaboradoras para recolhimento dos questionários preenchidos, de uma cópia assinada do 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento e da versão preliminar analisada.  

Sobre o questionário trabalho, este foi livremente adaptado de outro, que tinha sido 

utilizado para validar um material informativo destinado à promoção da saúde da gestante. 

Este instrumento permitiu que os especialistas fizessem recomendações quanto à estrutura, 

conteúdo, linguagem e ilustrações contidas na cartilha. O questionário também dispunha de 

um espaço reservado ao registro de recomendações adicionais, que eventualmente não tinham 

sido contempladas nos seus itens (REBERTE, 2008). 

Na escolha de profissionais para atuarem com especialistas, visando validar a cartilha, 

estabeleceremos os seguintes critérios: 
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• Atuar na área de engenharia de trânsito e/ou tráfego; 

• Ter experiência na área de comunicação em saúde 

• Ter experiência na construção ou avaliação de materiais educativos ou didáticos 

 

Foi enviada solicitações às seguintes instituições: Polícia Rodoviária Federal – 

Regional RN (PRF), Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP) e 

Faculdade de Letras e Artes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (FALA – 

UERN). 

Após a resposta positiva das instituições competentes, as pesquisadora buscaram 

contato com os profissionais dessas instituições que atendiam as características pretendidas. 

Utilizou-se o correio eletrônico para que os profissionais contatados manifestassem interesse 

ou não em participar e uma vez aceita a participação agendamos encontro para formalizar a 

participação na pesquisa.  

Nos encontros que se seguiram individualmente com cada especialista, após os 

contatos por correio eletrônico, apresentou-se uma cópia da Declaração do Comitê de Ética da 

UFRN classificando a pesquisa como PROTOCOLO APROVADO e foi feita uma 

explanação sobre o conteúdo e objetivos da pesquisa. Os especialistas foram informados 

previamente que receberiam o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento junto com o 

material educativo impresso. 

O questionário de validação ofereceu aos especialistas uma lista para checar 04 

tópicos, distribuídos da seguinte maneira:  

a) Tópico 1: três questões quanto ao glossário 

b) Tópico 2: cinco questões quanto ao conteúdo 

c) Tópico 3: cinco questões quanto a linguagem  

d) Tópico 4: quatro questões quanto as ilustrações (desenhos) 

 
De posse dos questionários respondidos, a pesquisadora verificou a adequação do 

material, tomando como referência o critério da maioria das respostas para decidir pela 

alteração ou não de cada atributo. Assim, havendo no mínimo duas respostas afirmativas, se 

entenderia como adequado o atributo avaliado. Inversamente, um atributo seria considerado 

não adequado e sujeito a alterações, quando duas respostas, no mínimo, forem negativas. 

O momento do recebimento dos questionários foi especialmente valioso, sobretudo 

porque foram nestes momentos que pesquisadoras e especialistas puderam obter 
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esclarecimentos a respeito dos significados de pontos da cartilha e das sugestões feitas pelos 

especialistas.  

Ademais, por se tratar de uma pesquisa qualitativa teve-se a preocupação de manter o 

rumo científico mesmo quando as conversas informais e não registradas eram necessárias 

visando esclarecimentos que aperfeiçoassem o produto. Diante disso, lançou-se mão da 

compreensão de autores, que em sintonia com a Pesquisa Ativa de Habermas, justificam que 

os contornos que surgem, muitas vezes inesperadamente, nos estudos qualitativos não é 

resultado de desleixo ou indolência por parte do pesquisador, mas é sobremaneira, resultado 

da sua vontade de basear a investigação na realidade e nos pontos de vista daqueles sob 

estudo – realidades e pontos de vista que podem não ter sido percebidos inicialmente (POLIT, 

BECK e HUNGLER, 2004). 

Reafirmando a importância desses diálogos não planejados no momento da validação 

da cartilha, a pesquisadora nutriu inquietação por tais falas não estarem contempladas no 

questionário e, no entanto, sugerirem alterações essenciais ao aperfeiçoamento do produto 

final. Para tanto, buscou-se alento na defesa de Santos et al (2005) argumentando sobre a 

pesquisa qualitativa e seus contornos emergentes quando dizem que este tipo de pesquisa dá 

conta do real humano quando tenta conhecer as motivações, as representações, as emoções tão 

dificilmente quantificáveis, especialmente entendidas como coisas incontroláveis como é a 

vida humana. 

Finalizado o processo de validação pelos especialistas a etapa seguinte dedicou-se a 

reformulação da cartilha a partir das sugestões classificadas. 

 

 

3.3.7 A Participação dos Leitores Mirins  

 
 

Entre a finalização do processo de reformulação da cartilha e a classificação das 

sugestões dos peritos optou-se por submeter o material educativo impresso às crianças. Foi 

um momento fundamental para que a pesquisadora captasse as percepções daquelas que 

seriam o público alvo da cartilha, tendo o objetivo de indicar as dificuldades encontradas no 

que se referia à compreensão da temática geral, qual seja, a promoção da saúde no trânsito. 

Ademais, o lúdico, mola mestra na condução desta pesquisa, revelou-se com toda sua 

força nesta etapa do trabalho que foi realizada com a finalidade de diminuir a distância entre o 

que o profissional pensa e escreve e o mundo do leitor, tendo em vista que a cartilha é 

dirigida, no caso, às crianças (FONSECA, 2004 apud REBERT, 2008).  
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O lugar para realização da atividade que daria origem à captação da percepção das 

crianças foi escolhido com base na idade escolar e na municipalidade. Decidiu-se pelo 5º ano 

da Escola Municipal Professor Manoel Assis, uma sala de aula com alunos regulares entre 8 e 

10 anos de idade. O 5º ano foi indicado pela diretora da instituição por entender que esta 

turma teria na semana da pesquisa aula de Educação Artística, disciplina esta que nos serviria 

de porta para adentrar o espaço dos escolares. 

Logo, as crianças foram selecionadas segundo os seguintes critérios de inclusão: estar 

entre 8 e 10 anos de idade, estar regularmente matriculada na escola, estar em sala de aula no 

momento da pesquisa, saber ler e escrever e aceitar participar da atividade. 

Para a captação da percepção das crianças sobre a cartilha teve-se que sistematizar a 

abordagem nas seguintes etapas, quais sejam: Por contato telefônico se agendou a visita com a 

diretora da Escola Municipal Professor Manoel Assis. Pessoalmente foram apresentados os 

objetivos da pesquisa, a liberação do Comitê de Ética da UFRN e se explicou as etapas que 

seriam executadas a partir dali. Neste momento, solicitou-se autorização (Apêndice 4) à 

diretora para desenvolver a pesquisa com as crianças. 

A Escola Municipal Professor Manoel Assis fundada em 1974, através do decreto nº 

24/73, na então administração do prefeito Dix-huit Rosado, foi criada para atender aos 

populosos bairros de Boa Vista, Doze Anos e Lagoa do Mato. Inicialmente inaugurada com 

648 alunos a escola hoje além do ensino fundamental e médio conta com parcerias com o 

Governo Federal no desenvolvimento de projetos de educação de jovens e adultos, como o 

EJA e o PROJOVEM URBANO. 2  

Os alunos matriculados na Escola Municipal Professor Manoel Assis, no 5º ano 

fundamental, no período da realização desta pesquisa, no ano de 2010, se encontravam entre 8 

e 10 anos de idade, com média de 9 anos.  

As atividades de promoção à saúde inseridas em sala de aula estão atreladas a 

disciplina de ciências ou funcionando como tema transversal oportunamente. Para tanto, foi 

necessário a elaboração de uma abordagem específica para estes pequenos sujeitos que lhes 

despertasse o interesse a participação. Para tanto, contou-se com a colaboração do professor 

da disciplina de Educação Artística. 

 Tratava-se de uma turma de 23 alunos, sendo 12 meninas e 11 meninos. E, baseadas 

nos princípios da ludicidade, uma vez na sala de aula e diante das crianças, iniciou-se uma 

pequena exposição acerca da produção, concepção e realização da cartilha. 

                                                           
2 Fonte: Gerência Executiva da Cidadania, 2010 
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Em seguida informou-se às crianças que iria ser realizada a projetação através do 

recurso multimídia data show a cartilha que havia sido produzido. Toda a linguagem utilizada 

em sala de aula manteve a precaução de não ferir o entendimento das crianças. A cartilha foi 

projetada em data show durante vinte minutos e ao final da projeção explicou-se que toda a 

sala deveria se dividir em quatro grupos, três de seis e um de cinco de alunos. 

Cada grupo recebeu um exemplar da cartilha, no formato A3, papel sulfite e com 

ilustrações coloridas, contendo 45 páginas. Estimulou-se, neste momento, para que as crianças 

livremente debatessem a respeito da cartilha e trocassem ideias e opiniões, para esta atividade 

de discussão destinamos trinta minutos. 

Enquanto as crianças faziam a leitura da cartilha e debatiam entre si, a pesquisadora 

visitava cada grupo demonstrando interesse na construção das ideias. Após o grupo desfeito, 

percebeu-se que a estratégia que previa a eleição de um membro do grupo para apresentação 

das falas foi substituída pela fala voluntária de todos os membros de todos os grupos, 

momento em que foi valorizada a presença da professora em sala de aula no apaziguamento 

dos alunos e no direcionamento das falas à temática proposta. 

Para dar início a tempestade de ideias que geraria subsídios à captação da percepção 

dos alunos, distribui-se em meia folha de papel ofício e digitadas em fonte Times New 

Roman, quatro questões que nortearam as discussões que se seguiram. 

Concomitantemente, as falas eram registradas em papel almaço caracterizando apenas 

o grupo original com nomes que foram dados baseando-se nos personagens do Sítio do Pica-

Pau Amarelo.  Justifico a escolha na intenção de prestar  uma homenagem ao maior escritor 

brasileiro infantil de todos os tempos, Monteiro Lobato. Este escritor nasceu em Abril, mês 

em que a cartilha foi apresentada aos leitores mirins. Os grupos receberam os nomes de Grupo 

do “Visconde de Sabugosa”, Grupo da “Emília”, Grupo do “Saci Pererê” e Grupo da “Cuca”.  

Na etapa de captação da percepção das crianças a cerca da cartilha, os comentários 

foram sendo registrados em folha de papel almaço simultaneamente às falas. As crianças 

estenderam os comentários ao relato de casos que eles observaram ou que ouviram falar, 

momento em que a cartilha notoriamente assumiu uma conotação bem próxima à realidade 

deles, o que a pesquisadora entendeu como reforço positivo. 
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4  RESULTADOS 
 

 

4.1 AS VERSÕES DA CARTILHA 
 

 

A primeira versão da cartilha foi impressa em papel ofício A4 ( 21 x 29,7 cm), 

contendo 32 páginas. Era um material que continha ilustrações coloridas que foram recortadas 

e dispostas sobre cartolina branca, até o momento não tinha um título definido. 

Nesta cartilha não havia apresentação, o que em um primeiro momento suprimiu a 

informação sobre as instituições e os especialistas que colaboraram com a sua realização. O 

conteúdo versava sobre os princípios do trânsito solidário propostos pelo DENATRAN em 

2005, quais sejam solidariedade, respeito, tolerância e participação popular expressos em 

ilustrações que foram concebidas, assim como o conteúdo, a partir do referencial teórico desta 

pesquisa. 

Antes de passar pelos especialistas a cartilha recebeu novo formato, desta vez em 

papel sulfite A3 (18,5 x 25,5 cm) e o título provisório de “Cartilha Educativa para a Promoção 

da Saúde no Trânsito”. 

Após a validação pelos especialistas o formato final da cartilha assumiu uma 

diagramação mais arejada e infantil e o formato mais uma vez foi alterado. A versão final 

encontra-se impressa em papel sulfite A3 ( 20 x 21 cm), grau fino, com todas as ilustrações 

coloridas. 

 

 

4.2 A AS ILUSTRAÇÕES 
 

 

Entende-se que as ilustrações, por se tratar de um produto destinado às crianças, 

deveriam constituir por si só um interesse à parte. Diante disso, respaldados nos textos 

referenciais construiu-se junto a um profissional do desenho, imagens que denotassem que o 

trânsito é feito por todas as pessoas e que sempre temos necessidade de ir e vi. Assim como 

teve-se a preocupação de inserir a figura de um posto de saúde como unidade familiar e 

rotineiramente visitada, assim como foi representada a figura de um acidente de trânsito sendo 

assistido por uma equipe do SAMU. 
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Também se tentou representar a frase ‘Todas as pessoas devem entender que o trânsito 

também fica doente...’ com imagens de um ônibus espirrando, um fusca com febre e carros 

populares com catapora, na alusão de que o trânsito também fica doente. 

A pertinência do cuidar e do cuidado com o outro está presente em toda as imagens 

produzidas, especialmente explícitas nos textos que as acompanham. 

A cartilha passou por dois processos de diagramação. O primeiro uniu o texto às 

imagens e o segundo tratou de dar leveza as páginas, tendo a atenção de destacar o número de 

páginas e de manter o título final da cartilha também em destaque.  

 

 

4.3 AS CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 
 

 

4.3.1 Dos Especialistas 
 

 

Três profissionais participaram da validação da cartilha, todos do sexo masculino. É 

salutar o esclarecimento de que a escolha de gênero não foi proposital, visto que diante da 

necessidade de profissionais com as características que apontamos coincidentemente estes 

eram do mesmo sexo. A saber, um professor Doutor em Letras da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte, um policial lotado no departamento de educação no trânsito da Polícia 

Rodoviária Federal, com pós-graduação em Logística e um técnico lotado no departamento de 

comunicação da Secretaria Estadual de Saúde pós-graduado em Marketing. A idade variou 

entre 40 a 46 anos. Todos os profissionais atuam em áreas diversas, mas complementares a 

esta pesquisa. 

Todos eles atuando em áreas ligadas à produção de material educativo. Dois deles 

estavam inseridos em setores diretamente ligados a educação, desses, um atuando em mais de 

uma área estendendo suas atividades no proferimento de palestras com temas relacionados a 

educação no trânsito. O que estava atuando em área educacional não afim, dedicava-se a 

orientação de trabalhos em nível de pós-graduação, docência em nível superior em 

universidade pública e correção de materiais didáticos. 

O professor do departamento de Letras prestou valiosas contribuições a respeito da 

linguagem utilizada na cartilha. Seus apontamentos concentraram-se na manifestação da 

língua e no impacto desta, nos futuros pequenos leitores. O policial da Polícia Rodoviária 
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Federal destacou-se por suas sugestões no que diz respeito ao cuidado no trânsito entre 

condutores e pedestres e destes com o meio.  E o técnico da Secretaria de Saúde do Estado 

observou a pertinência de incluir no glossário da cartilha termos que ele julgou essenciais à 

compreensão da criança, levando em consideração sua experiência na validação de 

instrumentos educativos produzidos por aquele setor. 

 

 

4.3.2 Dos Leitores Mirins 
 

 

Vinte e três crianças participaram da etapa de submissão da cartilha aos leitores 

mirins. Elas tinham entre oito e dez anos de idade. Todas as crianças moravam com a família 

ou responsáveis e os pais de vinte e duas delas possuíam algum meio de transporte. Quando 

questionados sobre quem se utilizava do transporte público coletivo dezoito se pronunciaram 

afirmando que sim. 

 

 

4.4 AS SUGESTÕES E COMENTÁRIOS DOS ESPECIALISTAS  
 

 

Das sugestões apontadas pelos especialistas, adotaram-se todas que obedeceram ao 

caráter científico da pesquisa e que se apresentaram como facilitadores da compreensão do 

leitor. As sugestões versaram sobre as ilustrações, seu tema, tamanho e cor, sobre o texto, as 

expressões utilizadas, as expressões que eles julgaram incompreensíveis para as crianças, 

sobre a proposição de substituição de conteúdo e sobre a linguagem. 

Na composição da cartilha os especialistas concordaram com a oferta de um pequeno 

glossário que ajudasse as crianças a elucidarem termos que podiam não ser de seu uso 

freqüente.  

No entanto, o questionário solicitava que este profissional sugerisse alterações, 

retirada ou adição de outros termos que no seu entender fossem essenciais à compreensão da 

leitura. A atividade tornou-se muito interessante à medida que novos termos eram sugeridos, 

como por exemplo, o termo carona. Os demais termos (condutor, automotor, locomoção, 

acidente e pedestre) receberam sugestão para serem complementados, enquanto o termo 

cidadania recebeu sugestão para ser alterado, conforme o Quadro 1. 
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Como a cartilha apresenta um texto completo, com introdução, desenvolvimento das 

idéias e conclusão, contemplamos sugestões sobre as expressões textuais utilizadas. Neste 

momento, foi necessário o exercício da humildade por parte da pesquisadora, sobretudo por 

aceitar incorporar sugestões que não haviam sido sequer pensadas no momento do 

desenvolvimento da pesquisa, mas que eram pertinentes, senão necessárias. Essas 

incorporações podem ser comprovadas no Quadro 2. Destaca-se tanto a incorporação da 

expressão shoping-centers, sob a justificativa de que esses espaços já fazem parte da cidade 

onde foi desenvolvido o trabalho, como a incorporação da expressão ‘carroça’, sob a 

justificativa de que este meio de transporte ainda faz parte do cenário da cidade onde a 

pesquisa foi desenvolvida. 

Quanto às ilustrações, a maioria dos especialistas consultados reprovou a imagem de 

um homem nu sentado sobre uma pedra e repousando o queixo por sobre uma das mãos, em 

uma clara alusão a obra ‘O Pensador’, do escultor francês Auguste Rodin. Eles justificaram 

que crianças do ensino fundamental poderiam tanto não relacionar a imagem desenhada na 

cartilha com a obra de arte que a inspirou, quanto seus pais poderiam também achar a imagem 

negativa.  Para a pesquisadora, a sugestão de troca dessa imagem reforça positivamente a 

escolha do método de pesquisa que trabalha seus argumentos no existente. Na atualidade, 

vivenciamos uma grande quantidade de denúncias a respeito de abusos e violência contra 

criança e entendo a reação dos especialistas como sujeitos do agora, impactados pelas notícias 

e informações. Estas sugestões podem ser comprovadas no Quadro 3. 

No Quadro 4, Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7 seguem-se a compilação das respostas 

referentes a pertinência quanto ao glossário, ao conteúdo, à linguagem e as ilustrações. Todos 

os especialistas consultados expressaram uma visão positiva da cartilha. 

 

 

4.4.1 Sugestões referentes às ilustrações 
 

 

Por se tratar de uma cartilha destinada às crianças as ilustrações constituem um ponto 

forte para auxílio nas interpretações. Os especialistas dedicaram atenção especial a este tópico 

e muitas sugestões foram feitas. Quanto às ilustrações as pesquisadora incorporaram a maioria 

das sugestões e a seguir foram apresentadas as justificativas da não incorporação de algumas 

delas. 
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Houve duas sugestões para alteração das ilustrações que não foram incorporadas à 

cartilha. A primeira delas se referia à ilustração de um homem equilibrando-se em um cabo e 

sustentando nos braços vários veículos (p.18). A sugestão dada pelos especialistas versava 

sobre acrescentar na ilustração mais alguns itens de imagens, visto que, segundo os 

especialistas, o homem estava se equilibrando em um cabo e cabos sustentam-se em um ponto 

fixo. Esta sugestão não foi incorporada porque o objetivo das pesquisadora foi de chamar a 

atenção para a relação texto/imagem associando a elas a intenção do cuidado, sem se ater 

tecnicamente a relação estrutural que a figura possa sugerir. 

A segunda sugestão quanto a alteração das ilustrações refere-se à imagem de crianças 

brincando enquanto uma delas corre para recuperar a bola que está rolando para a pista onde 

aparece um carro em alta velocidade (p. 32 e p.33). Julgou-se pertinente não incorporar a 

sugestão de minimizar as reações de desespero das outras crianças retratadas na ilustração, 

como forma de reforçar a temática da solidariedade enfocada como um dos princípios 

essenciais à promoção da saúde no trânsito, enfocados na cartilha. 

Não houve sugestões para exclusão ilustrações. 

 

 

4.4.2 Sugestões referentes ao texto 
 

 

Das sugestões feitas pelos especialistas para alteração ou exclusão do texto 

apresentado, apenas uma não foi incorporada à cartilha. Trata-se do texto que acompanha a 

ilustração que representa a ocorrência de um acidente de trânsito, seguido de um atendimento 

por uma enfermeira enquanto é observada por transeuntes (p. 14 e p. 15). O texto original 

descreve que em um acidente de trânsito pode-se quebrar o braço, a perna ou até perder a 

vida. Um dos três especialistas sugeriu que o texto inicia-se com o alerta de que ‘além do 

estrago nos veículos e vias de sinalização, os acidentes de trânsito podem gerar ocorrências 

como braços e pernas quebrados. Esta alteração não foi incorporada pelas pesquisadora por 

estas entenderem de que mais importante para o transcurso normal da vida humana é a 

integridade do corpo, em detrimento de alguma avaria nos veículos ou vias de sinalização, 

mesmo que fique claro que não foi esta a intenção demonstrada pelo especialista. 
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4.4.3 Considerações dos especialistas a respeito da cartilha 
 

 

Os especialistas consultados fizeram uma avaliação positiva da cartilha assinalando-a 

como um recurso didático instrucional valoroso na promoção da saúde no trânsito para 

crianças.  

Ademais, avaliou-se também de forma positiva a elaboração dos textos que, segundo 

eles, encontraram ressonância nos princípios de trânsito solidário propostos pelo 

DENATRAN. No entanto, foi especialmente registrada a observação dos especialistas no que 

se refere a observação da manifestação do cuidado em muitas falas do texto o que reforça a 

intenção das pesquisadora de associar a produção da cartilha como uma inerente produção de 

cuidado. 

Um dos especialistas sugeriu que a cartilha estendesse seu público-alvo ampliando-se 

em uma série que contemplaria adolescentes, jovens, adultos e idosos. E todos os especialistas 

consultados avaliaram a cartilha como um instrumento possível de ser aplicado às crianças em 

sala de aula, durante o ensino fundamental regular. 
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Quadro 1– Sugestões dos especialistas para inclusão, reformulação e exclusão de termos ou 
expressões no glossário 

 

 

Termo Explicação Sugestão dos especialistas 

Condutor É aquele que conduz um 

veículo automotor ou não. 

Ex.: o motorista do carro, o 

motoqueiro, quem conduz a 

bicicleta. 

É aquele que conduz um 

veículo automotor ou não, 

como o motorista, o 

motociclista e o ciclista. 

Automotor Que tem um motor próprio. 

Ex.: carro, moto, avião. 

Que tem um motor próprio 

como o carro, a moto, o 

caminhão ou o ônibus. 

Locomoção Ato de sair de um lugar para 

outro, andando ou por meio 

de transporte. 

Não houve sugestões. 

Atendimento pré-hospitalar 

móvel 

Serviço de atendimento 

móvel às urgências. Uma 

espécie de pronto-socorro 

dentro de uma ambulância 

bem grande. 

Sugestão para excluir o 

termo. 

Acidente Ocorrência inesperada. Não houve sugestões. 

Vias públicas Espaço público ou lugar por 

onde se vai ou é levado. Ex.: 

ruas, praças, calçadas. 

Espaço público ou lugar por 

onde se vai ou é levado, 

como ruas, praças e calçadas. 

Pedestre Pessoas que andam à pé. Não houve sugestões. 

Cidadania São os direitos e deveres que 

tem uma pessoa que mora em 

uma cidade. 

São direitos e deveres que 

uma pessoa tem. 

Carona Pessoa que anda em um 

transporte sem pagar. 

Sugestão para incluir termo. 
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Quadro 2– Sugestões dos especialistas para inclusão, reformulação e exclusão de termos ou 
expressões no texto 

 

 

Onde lia-se Sugerida alteração para Explicação dos especialistas 

...ir ao colégio, a bibliotecas, 

à pracinha... (p. 11) 

...ir ao colégio, a bibliotecas, 

à pracinha ou ao shopping... 

Shopping centers já fazem 

parte da realidade das 

crianças na maioria das 

cidades. 

... até o caminho de casa para 

o colégio pode se tornar 

perigoso... (p. 12) 

Se não tivermos cuidado até 

o caminho de casa para o 

colégio pode se tornar 

perigoso... 

A noção de cuidado deve 

estar presente associada a 

redução de acidentes. 

...com pessoas que andam à 

pé, de moto ou bicicleta... (p. 

13) 

...com pessoas que andam à 

pé, de moto, bicicleta ou 

carroça... 

A carroça ainda é transporte 

observado pelas ruas da 

cidade onde a cartilha foi 

concebida. 

...as pessoas que fazem o 

trânsito tem que se convencer 

de que ele também fica 

doente. (p. 16) 

Todas as pessoas devem 

entender que o trânsito 

adoece. 

A linguagem deve ser o mais 

clara possível. 

... e as vias públicas servem a 

todos, nelas ninguém pode 

ter mais direitos. (p. 19) 

... e as vias públicas servem a 

todos e cada um cuida do 

outro para que o trânsito não 

adoeça. 

A noção de cuidado deve 

estar presente associada a 

redução de acidentes. 

No trânsito com boa saúde os 

pedestres cuidam um do 

outro. (p. 24) 

No trânsito com boa saúde os 

pedestres atravessam a rua 

pela faixa, andam pelas 

calçadas e cuidam um do 

outro. 

Associação entre cuidado e 

atenção às normas de 

segurança no trânsito. 

...e o transporte maior 

respeita o pedestre e o 

transporte menor. (p. 25) 

...e o transporte maior 

respeita o transporte menor e 

todos respeitam o pedestre. 

O pedestre deve sempre ser a 

figura mais respeitada no 

trânsito. 

... Deixando as calçadas ... deixando as calçadas livres Não é admissível que 
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livres ao passeio dos idosos e 

das brincadeiras das crianças. 

(p. 27) 

ao passeio das pessoas. 

Crianças devem brincar e 

correr em parques e praças. 

crianças brinquem nas 

calçadas sob o risco de 

escaparem para pista. 

... exercendo sua cidadania, 

todas as pessoas devem 

exigir transportes coletivos 

de boa qualidade.(p.30) 

...as pessoas devem exigir 

transportes coletivos de boa 

qualidade para melhorar a 

saúde do trânsito, isso se 

chama cidadania. 

A linguagem deve ser o mais 

clara possível. 

... a probalibidade... (p .31) ...o risco... A linguagem deve ser o mais 

clara possível. 

... as crianças são os alvos 

mais fáceis... (p. 33) 

... as crianças são alvos muito 

fáceis... 

O texto tem que ser fiel às 

estatísticas. 
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Quadro 3– Sugestões dos especialistas para inclusão, reformulação ou exclusão de 
ilustrações 

 

 

Ilustrações Sugerida alteração para Explicação dos especialistas 

Acidente de trânsito e 

pessoas observando (p. 14 e 

p. 15) 

Melhorar o aspecto dos olhos 

da enfermeira que realiza o 

atendimento e das pessoas 

que observam 

Os olhos estreitos dão ideia 

de descaso com a situação, 

onde se deveria primar pela 

solidariedade. 

Fusquinha carregando 

coração  

(p. 20) 

Dar um semblante de 

satisfação ao carro. 

As crianças devem associar 

que o cuidado com o outro 

no trânsito é um gesto de 

satisfação. 

Crianças brincando nas 

calçadas (p. 27) 

Colocar as crianças 

brincando em parques ou em 

praças. 

Crianças pequenas não 

devem brincar nas calçadas. 

Caricatura do ‘Pensador’ de 

Rodin, escultura 

originalmente despida. 

Trocar a figura desnuda do 

‘Pensador’ por uma criança 

vestida na mesma posição. 

As crianças poderiam não 

entender o que um ‘homem 

nu’ estava fazendo na 

cartilha sobre saúde no 

trânsito. 

Pai segura filho pelo pulso ao 

atravessar a rua. 

Trocar por pai segurando 

filho pela mão ao atravessar 

a rua. 

As crianças podem associar o 

pai segurando pulso com 

punição. 

Desenho caricato de um 

trânsito intenso. 

Trocar desenho por outro 

com a reprodução de um 

trânsito organizado. 

Já que a cartilha trata de 

sinalizar para um trânsito 

seguro, ela deverá apresentar 

reforços positivos e não o 

contrário. 
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Quadro 4– Comentário dos especialistas quanto ao glossário 
 

 

Você vê pertinência no glossário? 

Quanto às repostas Comentário dos especialistas 

Todos responderam que ‘sim’. Ajudará a entender termos que ainda são 

incomuns às crianças. 

As palavras apresentadas no glossário são suficientes para o entendimento das crianças? 

Todos responderam que ‘sim’. Sugestão de acrescentar a palavra ‘faixa’ e a 

palavra ‘carona’. 

Você vê mais alguma palavra que necessite explicação no glossário? 

Todos responderam que ‘sim’. Sugestão de acrescentar ‘veículo’ e 

‘motociclista’. 

 
 

Quadro 5– Comentário dos especialistas quanto ao conteúdo 
 
 

Você vê pertinência do conteúdo quanto à promoção da saúde no trânsito? 

Quanto às repostas Comentário dos especialistas 

Todos responderam que ‘sim’. O conteúdo é de fundamental importância 

para a promoção da saúde no trânsito, pois 

aborda temas principais. 

As informações concorrem para um trânsito saudável? 

Todos responderam que ‘sim’. Porque trabalha o caráter preventivo. 

As informações são apresentadas em um contexto pertinente para o público alvo? 

Todos responderam que ‘sim’. Fácil leitura e figuras que explicam a 

situação. 

O conteúdo do material indica comportamentos exeqüíveis no trânsito? 

Todos responderam que ‘sim’. Enfatiza ações de adultos, mas também ações 

das próprias crianças que podem e devem ser 

realizadas. 

O conteúdo explicita valores como dignidade, respeito, tolerância e participação popular? 

Todos responderam que ‘sim’. O cuidado com o outro, preocupação com a 

coletividade e não apenas com o indivíduo. 
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Quadro 6– Comentário dos especialistas quanto à linguagem 
 

 

O vocabulário é acessível? 

Quanto às repostas Comentário dos especialistas 

Todos responderam que ‘sim’. O cuidado com o outro, preocupação com a 

coletividade e não apenas com o indivíduo. 

A escrita tem estilo sociável? 

Todos responderam que ‘sim’. Sugestão para melhoramento na fonte. 

O texto é claro? 

Todos responderam que ‘sim’. Alcança o público alvo sem maiores 

dificuldades. 

O texto é vívido e interessante? 

Todos responderam que ‘sim’. Mostra ações das pessoas num aspecto 

relevante que é saúde no trânsito. 

O texto concorre para um trânsito saudável? 

Todos responderam que ‘sim’. Apresenta atitudes que os adultos e crianças 

devem ter para melhorar a qualidade de vida 

no trânsito. 

 

 

Quadro 7– Comentário dos especialistas quanto às ilustrações (desenhos) 
 

 

As ilustrações servem para ampliar os textos? 

Quanto às repostas Comentário dos especialistas 

Todos responderam que ‘sim’. São fundamentais para que as crianças façam 

uma ligação entre a mensagem escrita e a 

visual. 

As ilustrações são simples e compreensíveis? 

Dois especialistas responderam 

positivamente. 

Sugestão para melhorar a fisionomia das 

pessoas. 

As ilustrações são apresentadas em um contexto pertinente ao público-alvo? 

Todos responderam que ‘sim’. Mostra rotina diária das pessoas no trânsito, 
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sobretudo o envolvimento das crianças no 

contexto do assunto. 

As ilustrações são interessantes? 

Todos responderam que ‘sim’. Utilização de linguagem lúdica. 

 

 

4.5 A PERCEPÇÃO DOS LEITORES MIRINS  
 

 

Após a validação da cartilha pelos especialistas, as sugestões acatadas pelas 

pesquisadora foram incorporadas ao texto final o que gerou um novo material didático 

instrutivo em formato definitivo. Este novo formato assumiu dimensões (20,5 x 20 cm) que 

favoreciam o manuseio das crianças, e foi impressa em papel Offset 120 g/m2 assemelhando-

se a um livro infantil. 

A sistemática de apresentação da cartilha para as crianças obedeceu a um 

planejamento específico para este fim. No entanto, nem todos os passos planejados foram 

fielmente seguidos, sobretudo no momento em que eles deveriam eleger um representante 

para que este através de uma fala tentasse expressar a avaliação do grupo. 

As crianças não apresentaram dúvidas quanto ao conteúdo, as ilustrações ou 

linguagem durante a apresentação e manifestaram interesse através de intervenções que 

relatavam situações semelhantes que haviam vivido ou presenciado.   

As opiniões a respeito da cartilha foram dadas por todas as crianças participantes do 

momento lúdico dedicado a apresentação. As pesquisadora constataram que todas fizeram 

uma avaliação positiva. Todo o conteúdo da cartilha foi considerado interessante, sendo essa 

constatação possível à medida que as crianças iam se pronunciando sobre os questionamentos 

que a pesquisadora fez. 

 

� ‘O que vocês acharam da cartilha?’ 

 

“Eu achei o livrinho ótimo, porque vai ajudar a salvar as pessoas de não acontecer 
acidente”; “Eu achei a cartilha muito boa mesmo porque conscientiza todo mundo”; “Achei 
ótima eu tenho um tio que um dia foi beber e depois dirigiu e ele ia batendo...”; “Gostei 
muito é engraçada e a gente aprende as coisas para não sofrer acidentes quando crescer” 
(Grupo do Visconde de Sabugosa). 
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�  ‘Porque os acidentes acontecem?’ 

 

“Por que as pessoas não têm cuidado com as outras”; “Porque as pessoas não tem muita 

paciência”; “Muitas vezes os acidentes acontecem por causa dos pedestre”; “Porque tem 

gente que não presta atenção no trânsito”; “Também tem as pessoas que não respeitam as 

outras e nem liga no trânsito” (Grupo da Emília). 

 

� ‘Como as pessoas que dirigem podem cuidar para evitar acidentes?’ 

  

“Dirigindo com mais cuidado e olhando vê se tem pessoas velhas perto... ou crianças 

brincando por ali...”; “Não deixar os pais beber quando vai prá vaquejada em Apodi”; 

“Tendo paciência com os outros”; “Não falar ao celular enquanto dirige” (Grupo do Saci 

Pererê) 

 

� ‘Como os pedestres podem cuidar para evitar acidentes?’ 

 

“Os pedestres devem andar direitinho pelas calçadas”; “As crianças tem que atravessar as 

ruas acompanhadas da mãe”; “A gente tem que prestar mais atenção, olhar para os dois 

lados e ajudar os mais velhos a atravessarem para o outro lado da rua, porque também pode 

ser um deficiente”(Grupo da Cuca). 

 

 

4.6 A VERSÃO FINAL DA CARTILHA 
 

 

A versão final da cartilha, produto desta pesquisa, está anexada ao trabalho (Apêndice 6).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Espero que esse trabalho tenha aplicação na promoção da saúde no trânsito e na 

prevenção de AT. Entendo como uma temática pertinente para a enfermagem que além de 

ciência, é uma prática social. Sua construção demonstrou que o cuidado pode assumir 

variadas manifestações e congruências com os sujeitos que dele se utilizarão, visando um 

atendimento significativo e eficaz de acordo com o contexto saúde/doença em que as pessoas 

estão inseridas. Neste estudo, buscou-se a materialização desse cuidado com vistas à 

promoção da saúde do trânsito, sob uma perspectiva lúdica.  

Para Alves (2008) a palavra amor tornou-se maldita entre os educadores. Segundo este 

autor, os educadores se envergonham de que educação seja coisa do amor – piegas. Assim 

possivelmente o vemos na enfermagem. No entanto, o exercício da enfermagem muito tem a 

ver com amor, porque também é educação. Neste sentido, pesquisas defendem que o cuidado 

deve ser empreendido no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou 

melhorar a condição humana no processo de viver e morrer e várias são as formas que o 

cuidado pode dispor. Leininger (1991) descreveu 175 constructos de cuidar em 54 culturas 

diferentes. 

A revisão de literatura deu corpo à convicção inicial, especialmente quando 

encontramos os princípios sobre trânsito solidário propostos pelo DENATRAN, em 2005. 

Esses princípios (respeito, solidariedade, tolerância e participação popular) serviram de fio 

condutor para o desenvolvimento do material educativo impresso. 

Sob a criativa dimensão do lúdico entende-se que seria essa a verve para o 

desenvolvimento da cartilha e através dela a percepção de que a experiência e a intuição são 

elementos importantes que tanto englobam o conhecimento pessoal como são essenciais para 

o cuidado. Os passos seguintes passariam todos pela etapa da validação da cartilha, tendo de 

ser condensada em uma só produção: a idéia original, o objetivo da pesquisa, os principais 

pontos da revisão de literatura e o encantamento próprio da ludicidade.  

A participação dos especialistas merece destaque especial, sobretudo porque foi a 

partir deles que a cartilha assumiu o seu formato final. Suas sugestões também tiveram origem 

em experiências profissionais, assim como a idéia original desta pesquisa, promovendo uma 

crítica construtiva no sentido de atender as expectativas dos pequenos futuros leitores. Foi 

possível perceber nesta etapa, a influencia do método escolhido. A Pesquisa Ativa conferiu 
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embasamento científico a trajetória percorrida uma vez que se baseia, assim como 

pesquisadora, especialistas e crianças que participaram deste projeto, no existente.  

Não somos mais do que o agora. Habermas define a Pesquisa Ativa a partir de quatro 

critérios a serem seguidos, e estes foram, senão rigorosamente cumpridos, certamente ao 

menos serviram de guia para a fundamentação e facilitação de todo este  trajeto. 

É certo que, diante das ocorrências inesperadas inerentes a pesquisa qualitativa, 

durante a construção deste trabalho necessidades imprevistas surgiram. Uma delas assentou-se 

na convocação de profissionais da comunicação. Tratando-se de um material educativo 

impresso, este teria que obedecer a critérios mínimos para aceite dos leitores no que diz 

respeito à disposição das imagens e conteúdo textual. Para tanto, dois diagramadores, um 

editor gráfico além de um revisor gramatical prestaram suas contribuições. 

A colaboração dos alunos da Escola Municipal Professor Manoel Assis possibilitou às 

pesquisadora a satisfação de ver concretizado um pouco além do objetivo da pesquisa. O que 

foi constatado a partir das percepções das crianças aproximou-se da dimensão ética do cuidar 

à medida que elas compreendiam que a cartilha orienta para que se todos tiverem cuidado uns 

com os outros, menos pessoas se machucam. Os deslocamentos humanos no trânsito pensado 

a partir das pessoas e não a partir dos carros, favorece outra perspectiva de, por exemplo, 

transportes públicos. O cuidar, como valor profissional e pessoal, é de central importância em 

prover padrões normativos os quais governam as ações e as atitudes em relação àqueles a 

quem se cuida. 

Ademais, talvez oculto nas entrelinhas da cartilha esteja o desejo da pesquisadora em 

desenvolver a criticidade daquelas crianças, incitando-lhes a formação de uma consciência 

colaborativa voltada para o social. Por não serem herdadas estas consciências sociais têm de 

ser estimuladas diuturnamente, sempre que possível for o momento. Elas devem surgir de 

novo em cada criança, associadas ao seu viver, como condições operacionais que possibilitam 

a sua realização como ser humano em total consciência individual ou social. 

Finalmente, com a produção dessa cartilha, as enfermeiras pesquisadora tentam 

oferecer sua parcela de contribuição em um campo hegemonicamente dominado pelo modelo 

biomédico-cartesiano e centrado além da doença, no trauma, qual seja, os serviços de 

urgência e, em especial os pré-hospitalares móveis. 

Os princípios do SUS foram contemplados em todas as páginas dessa cartilha. O 

produto, por si só é um recurso amplamente utilizado pelo SUS na promoção da saúde das 

pessoas, e pensando nisso a pesquisadora procurará disponibilizar esta contribuição da 
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enfermagem para uma ampla parcela da população, através da obtenção de parcerias com 

instituições públicas e privadas. 

Reconstruindo a trajetória e limitações da pesquisa, o embate inicial para a definição 

do objeto de estudo teve fim diante da construção do objetivo. Visando construir um material 

educativo impresso destinado à promoção da saúde no trânsito, estabeleceu-se uma meta para 

construção de um projeto de pesquisa que consolidasse o objetivo pretendido e reforçasse seu 

alcance através de uma metodologia que o viabilizasse. 

Para tanto, as orientações sobre a escolha do material que serviria de base para a 

revisão de literatura foi fundamental. À medida que eu imergia nas leituras, a visão do que 

deveria ser construído, para quem, e como, ficava cada vez mais próxima e clara, enquanto 

ampliava meus horizontes conceituais. 

O momento com os especialistas e depois com as crianças possibilitou uma rica troca 

de experiências. Do encontro com os especialistas merece a participação da Polícia 

Rodoviária Federal. Na posição de validador da cartilha, este órgão não se limitou a avaliar o 

instrumento e emitir uma opinião, programou idéias para disponibilizar o projeto em âmbito 

nacional de maneira que a cartilha atingisse mais municípios além da cidade de Mossoró-RN, 

onde a pesquisa foi desenvolvida. Foi através desta instituição que se incluiu algumas 

imagens, concomitante com o texto em partes da cartilha, como por exemplo, a inclusão do 

transporte carroça.  

Em princípio esta realidade apresenta-se como uma das limitações da pesquisa, o seu 

desenvolvimento para a comunidade urbana. Não se contemplou o transporte carroça no 

desenvolvimento do material educativo por entender que este é um meio de transporte pouco 

utilizado em detrimento do grande número de carros ou ainda mais de motos circulantes na 

cidade.  Transportes estes que fazem as estatísticas dos acidentes de trânsito no município. 

Ademais, a cartilha produzida não teve a pretensão de suprir as necessidades humanas 

sobre trânsito solidário, a própria limitação de recorte espacial revela isso. No entanto, espera-

se que ela abra caminhos e instigue outros profissionais, enfermeiros de resgate ou não, da 

saúde coletiva ou não, a entenderem o cuidado como uma manifestação de afeto com o outro. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Prezado (a) Sr. (a), 
 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do 
projeto de pesquisa intitulado: “O LÚDICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM”, que tem como objetivo geral: desenvolver 
um conteúdo didático-instrucional, que favoreça a concepção e a construção de um material 
educativo impresso, destinado a promoção da saúde no trânsito, sob uma perspectiva lúdica e 
como objetivos específicos: conhecer as principais causas de acidentes de trânsito, buscando 
desenvolver o conteúdo do material em consonância com os princípios de convivência social 
no trânsito, propostos pelo DENATRAN, em 2005. Com o desenvolvimento da pesquisa 
produziu-se o material, ora apresentado. Este, entretanto, necessita de uma validação por parte 
de especialistas. 

A validação do material produzido, que será realizada somente após a assinatura deste 
termo, será efetivada pelas pesquisadora e colaboradoras da pesquisa por meio de um 
questionário estruturado contendo 04 tópicos e cada tópico subdividido em 16 atributos, todos 
concernentes ao material. Para tanto, será necessário a sua prévia autorização para assinalar as 
respostas, e/ou sugerir diretamente alterações. O questionário será posteriormente comparado 
com mais outros dois instrumentos e, juntos, darão suporte a validação do amterial. 

Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas com o propósito 
científico, havendo o compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o 
anonimato de sua participação.  

Os desconfortos e riscos possíveis são mínimos, como constrangimento em responder 
ao questionário, contudo, sua participação é voluntária e ressaltamos, ainda, que o Sr. (Sra.) 
poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe seja imputada penalidades ou 
prejuízos. A equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos, bem como 
indenizações de danos decorrentes de sua participação na pesquisa, desde que fique 
comprovada legalmente sua necessidade. 

Lembramos também, que ao participar da pesquisa estará contribuindo com a luta por 
melhores condições de saúde e vida da população brasileira, especialmente destacadas aqui 
suas necessidades de proteção à saúde no trânsito.  

Esta pesquisa terá a coordenação da Profa. Dra. Raimunda Medeiros Germano, 
membro do Grupo de Pesquisa I, intitulada “Educação em Enfermagem”, professora 
Associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e colaboração da estudante do curso de pós-graduação em Enfermagem da 
UFRN: Antonia Lìria Feitosa Nogueira Alvino (matricula: 2009102480). 

 Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o CEP-
UFRN pelo telefone 3215-3135 ou pelo endereço: Praça do Campos Universitário, Lagoa 
Nova, Cep. 59072-970. 

Destacamos que a assinatura deste termo e o esclarecimento sobre a pesquisa são 
indispensáveis para a sua participação na mesma, assim lhe é garantido quaisquer 
esclarecimentos a qualquer etapa da referida pesquisa. Para tanto, serão elaboradas duas(2) 
vias deste documento, uma de posse da pesquisadora e outra do entrevistado. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN  
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Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do 
estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO: 

 
Eu, _______________________________________________, após ter lido e 

compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa realizada 
pelo grupo coordenado pela Profª. Raimunda Medeiros Germano do Departamento de 
Enfermagem da UFRN. 

Autorizo o uso dos dados obtidos através da entrevista, com o objetivo de desenvolver 
a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho. Concedo também o direito 
de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde 
que mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos.  

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do 
preenchimento do instrumento previamente apresentado. 

Fui informado (a) dos objetivos do estudo, estando ciente que minha participação é 
voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem nenhum 
constrangimento ou penalização.    
 
Natal/RN, _____ de _____________de 2010. 
 
 
DE ACORDO 
____________________________________ 
 
  Impressão datiloscópica   
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