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1 JUSTIFICATIVA 

Considerando o ambiente rural do pequeno e pacato município de Poço 

Fundo/MG, com extensas estradas, totalizando aproximadamente 1.200 km, dos 

quais norteiam e transitam: tratores agrícolas, caminhões, motocicletas, um grande 

número de veículos lentos, veículo de tração animal, animais soltos, pedestres, 

transporte escolar entre outros tantos. 

Com o crescimento das atividades agrícolas no município, sendo a maior 

fonte da economia da cidade a cafeicultura e plantação de fumo, atraindo inúmeras 

pessoas, inclusive de estados do Norte e Nordeste do país em busca de trabalho, 

acarretou o acúmulo de pessoas e veículos na área rural tornando o trânsito 

perigoso. 

Faz-se mister salientar sobre a migração rotineira de pessoas residentes no 

município em sua área urbana para exercer atividade laboral na área rural, sendo 

esses também contabilizados em meio ao perigo do trânsito rural aqui tratado. 

Salienta-se ainda o ocorrido dentro do interstício de 15 dias no mês de 

Maio/2017 sendo dois acidentes fatais, ocasionados na área rural, resultado da 

prática abusiva vestida da imprudência, imperícia e negligência. 

Contudo, temos por resultado acidentes de trânsito, lesões, incapacitações e 

mortes frequentes, assim como danos materiais, pois na maioria das vezes 

identifica-se como motivos; o desrespeito pela lei regedora do trânsito assim como a 

perda de valores éticos tais como: não utilização do capacete de segurança, não uso 

do cinto de segurança, consumo de bebidas alcóolicas, excesso de velocidade e um 

dos mais agravantes motivos que é a dirigibilidade realizada por menores, 

principalmente em motocicletas. 

Esse projeto será realizado visando à conscientização de nossos produtores 

rurais e seus funcionários, assim como todos os familiares incluindo seus filhos 

através das atividades realizadas nas escolas, conforme a previsão legal na Lei nº 

9.503, em seu artigo nº 76 onde determina que: “a educação para o trânsito será 

promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de 

planejamentos e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito (SNT) e de educação, da União, dos estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação”. Cita-se também a 

previsão legal na Lei nº 9.503 no artigo nº 74 onde diz que: “a Educação para o 
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Trânsito é direito de todos e dever prioritário do Sistema Nacional do Trânsito 

(SNT)”.  

De acordo com (FURTADO 2010) reforça-se que: 

(...) A circulação humana é um problema complexo e multideterminado onde 
fazemos parte e precisamos preparar para isso. É nosso compromisso com 
todos aqueles que circulam pelas cidades, é nosso compromisso com a 
questão da mobilidade humana ( p. 40). 

2 METODOLOGIA 

Segundo Lefebvre (1995, p. 49), “(...) o conhecimento é um fato: desde a vida 

prática mais imediata e mais simples, nós conhecemos objetos, seres vivos, seres 

humanos”. 

Com as experiências cotidianas vivenciadas, foi identificado à propositura 

deste projeto após realização de uma reunião, onde esteve presente o presidente de 

uma cooperativa agrícola no município, na qual mensalmente se reúnem líderes de 

subgrupos de toda a região, de forma a multiplicar os assuntos ora apresentados. 

Decorridos cinco dias, realizou-se uma nova reunião individualizada com os 

líderes e seu grupo para tratamento das dificuldades do trânsito em sua área rural 

de convivência, abrindo-se neste momento a oportunidade de fala e explanação de 

cada indivíduo, identificando caso a caso e posteriormente informado sobre as 

melhores ações de solução; chegando ao convencimento de como agir em prol de 

um trânsito mais seguro. 

 Nesta ocasião, foi identificado um resultado muito positivo de trabalhos 

anteriormente realizados nas escolas com os filhos desses agricultores os quais 

trouxeram em lembrança a educação para o trânsito absorvida por seus filhos; fruto 

de palestras e apresentações lúdicas realizadas por uma “contadora de histórias”, 

ministradas na Semana Nacional do Trânsito de 2016. 

Dentre os meios utilizados de metodologia deste projeto foi adotada a 

discussão em grupo, levantamento e identificação de problemáticas no trânsito, 

palestras, exposição de material áudio visual, apresentações lúdicas, ações de 

conscientização em razão do MAIO AMARELO e confecção de adesivos. 
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3 OBJETIVO 

 Despertar em nossa comunidade, principalmente na área rural, uma nova

consciência em relação ao trânsito, com uma educação baseada na prática de

valores, habilidades e autoestima, onde o foco na vida seja o primordial.

 Envolver a família priorizando o companheirismo, a cooperação, a tolerância, o

comprometimento e a solidariedade em substituição à competição, individualismo

e ao exibicionismo no ensejo de tornar os pais um modelo para seus filhos, com

intuito de que os filhos possam copiar seus hábitos e atitudes no trânsito, sendo a

recíproca também verdadeira de maneira que possam sentir-se seguros.

 Enfim, conviver respeitando os deveres e exigindo o direito que temos, enquanto

cidadãos que somos.

4 PÚBLICO ALVO 

 Alunos e professores das escolas municipais da educação infantil e do ensino

fundamental.

 Os 403 cooperados agrícolas da pequena cidade de Poço Fundo/MG, sendo a

maioria residente da área rural, assim como seus familiares de modo geral.

 Cidadãos esses que na grande maioria desconhecem a prática das leis que

regem o código de trânsito brasileiro.

5 PROPOSTA 

Expor a comunidade às situações cotidianas do nosso trânsito, bem como a 

interpretação crítica da nossa realidade, de modo a entender que o contexto atual 

pode ser revertido se transformarmos os conhecimentos em ações, em um processo 

contínuo de atitudes de conformidades às leis que regem o trânsito para o exercício 

da cidadania. 
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6 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

Inicialmente, reuniu-se para o levantamento do foco, principal objetivo desse 

projeto o qual identificou sobre acidentes fatais, a necessidade de mudança de 

comportamento de nossos motoristas da área rural. 

Definido nosso objeto, foi apresentada uma proposta ao presidente da 

cooperativa agrícola com o ensejo de que os cooperados  busquem multiplicar seus  

conhecimentos no trânsito com a execução do projeto. 

No entanto, foi direcionado para realização de reuniões com os cooperados 

agrícolas, onde foi identificada e explanada verbalmente a necessidade de mudança 

no trânsito e sua conscientização com a educação. 

Também utilizou blitz educativas em busca da conscientização dos motoristas 

na ocasião das ações do MAIO AMARELO. 

E, por fim, a realização de palestras lúdicas com “contadora de histórias” nas 

escolas do município. 

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

AÇÃO DATA DESCRIÇÃO DO TEMPO 

Palestras lúdicas com “Contadora de 

história” 

18/09/2016 

à 

25/09/2016 

20 horas 

Blitz Educativa: MAIO AMARELO 26/05/2017 Das 9:00 às 17:00 h 

1º reunião com o presidente da 

cooperativa agrícola 

27/06/2017 01 hora 

2º reunião com os líderes de grupo 

da cooperativa agrícola 

02/07/2017 02 horas 

3º reunião com o grupo da Cidade 03/07/2017 02 horas 

4º reunião com o grupo do bairro São 

Miguel  

04/07/2017 02 horas 

5º reunião com o grupo do bairro 

Cachoeirinha 

04/07/2017 02 horas 
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8 DESENVOLVIMENTO 

Foi realizada uma proposta de realização de um projeto educacional para o 

trânsito para o presidente de uma cooperativa agrícola em prol de seus cooperados, 

onde na ocasião foi explanada a intenção de abrangência de um público voltado 

para a área rural, motivo pelo qual foram escolhidos. 

Após esta primeira reunião, já em concordância com o presidente da 

cooperativa aqui referida, agendou-se um próximo encontro onde estariam 

presentes os líderes de grupos, quando neste instante, iniciou-se efetivamente o 

projeto com o foco na área rural; o qual teve uma aceitação generalizada entre os 23 

líderes que estavam presentes. 

Todos se prontificaram em nos receber quando da ocasião da reunião com 

seus respectivos grupos, e assim foi agendado um próximo encontro com três 

grupos da área rural, de maneira que as atividades propostas fossem executadas; 

sendo um primeiro grupo com 31 integrantes denominado “Grupo da Cidade”, o 

segundo grupo com 17 integrantes denominado “Grupo do Bairro São Miguel” e um 

terceiro grupo com 12 integrantes denominado “Grupo do bairro Cachoeirinha”. 

Iniciou-se a explanação do projeto induzindo o público ao questionamento do 

porquê de tantos acidentes e de certa forma alguns fatais em um município tão 

pequeno?  

Também se questionou sobre quantos seriam um número aceitável de 

acidentes fatais para o município? Tendo como resposta alguns números tais como: 

três, cinco e até mesmo um comentário de que pelo tanto de imprudências 

existentes no município, a estatística atual é pequena. 

Logo após foi apresentado um vídeo “Mortes no trânsito, qual seria o número 

aceitável para você?” https://www.youtube.com/watch?v=lFczabVhtbs e ao final, 

quando visualizaram que a estatística pequena ou grande poderia atingir membros 

de sua família, resultou-se em um espanto com início de conscientização de 

segurança e educação no trânsito, passando neste ato a ter unanimidade em 

resposta embasada ao vídeo, ora apresentada o número “zero”, zero mortes no 

trânsito.  

A partir de então, iniciou-se a tratativa de levantamentos e debates das 

dificuldades do trânsito local e suas periculosidades, tais como: 

https://www.youtube.com/watch?v=lFczabVhtbs%20
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GRUPO DA CIDADE 

 Foi indagado por um cooperado sobre a necessidade de realização de trabalho

educativo no trânsito dentro das escolas.

 Neste ato lhe foi explicado de que já existe uma previsão legal da

obrigatoriedade do ensino educacional voltado para o trânsito desde a pré-

escola, 1º grau, 2º grau e 3º grau, e que também existe a atuação voluntária,

particular e gratuita desta empresa em prol de um trânsito mais seguro em

todas as escolas do município.

 Foi apresentado por um cooperado que os veículos mais possantes e maiores

tais como as caminhonetes e caminhões não respeitam os veículos de menor

porte enquanto circulam pelas estradas rurais, forçando muitas vezes

motociclistas e veículos menores até subirem em barrancos ou saírem da

estrada quando da ocasião do encontro frontal, além do excesso de velocidade

para o local.

 Em resposta ao assunto proposto foi explicado que a empresa realiza blitz de

conscientização no trânsito periodicamente, inclusive em conjunto com a

Polícia Militar, onde tratam sobre velocidade, uso dos equipamentos

obrigatórios entre outros, de acordo a disponibilidade de tempo do condutor

abordado, com colagem de adesivo nos veículos abordados para

demonstrativo da ação. Por fim, esclareceu-se sobre a existência de

condutores “antigos” dos quais não tiveram oportunidade de conscientização e

educação para o trânsito em seu processo de formação, todavia compõem

também o nosso quadro de motoristas atuais.

 Foi informado por um cooperado sobre a dirigibilidade realizada também por

menores principalmente em motocicletas na área rural devido ser um veículo

ágil e econômico, pois facilita em muito o deslocamento de sua residência até o

local de trabalho, “lavoura”, e por fim comentou-se sobre o acidente fatal

ocorrido com um menor em uma motocicleta, 30 dias antes da reunião.



9 

 Identificou-se neste assunto a falta de conhecimento sobre a legislação de

trânsito regente por parte dos menores, em conjunto com a imaturidade e em

muitas vezes impulsionado pelo mau exemplo dos próprios pais, que acham

bonito o desenvolvimento precoce de seus filhos quanto ao ato de dirigir.

 Foi solicitado por um cooperado sobre a necessidade de implantação de placas

educativas nas áreas rurais, conscientizando sobre o uso obrigatório dos

equipamentos de segurança e velocidades seguras, pois na maioria das vezes

os condutores interpretam ser um local “sem lei” por ser uma estrada rural não

pavimentada.

 Foi explicado sobre a responsabilidade de sinalização ser assunto de

competência pública, todavia assumiu-se o compromisso por esta empresa de

providenciar tais placas educativas, assim como sua fixação nas vias rurais.

GRUPO DO BAIRRO SÃO MIGUEL 

 Foi apresentado por um cooperado a dificuldade de deslocamento nas estradas

rurais devido a grande quantidade de “mato” que cresce a cada dia nas

margens das estradas rurais, inclusive em alguns pontos afunilam a via de

forma a comportar um único veículo.

 Diante do exposto foi comprometido por esta empresa sobre a realização de

requerimento junto ao órgão público competente para envio de máquinas e

trabalhadores para limpeza e alargamento das estradas rurais.

 Foi comentado por um cooperado sobre os veículos transitarem utilizando a

contramão de direção nas estradas rurais e com o desenvolvimento de alta

velocidade.

 Neste caso explicou-se sobre o trabalho que vem sendo realizado já há mais

de nove anos de conscientização e educação aos condutores do município

através das blitz educativas, palestras educacionais, todavia a de se registrar

sobre a decisão de mudança de comportamento em que cada indivíduo deva
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realmente se conscientizar se tornando “+ 1 por 1 trânsito + seguro”, tema esse 

trabalhado na Semana Nacional do Trânsito em 2016. 

 E por fim um cooperado mencionou sobre a falta do uso de equipamentos de

segurança em que por ser área rural e de pouco fiscalização, praticamente

ninguém utiliza.

 Diante do exposto, foi reforçado sobre a necessidade da multiplicação de

conhecimento voltado para a educação no trânsito em que ali se tratava

objetivando uma conscientização multiplicada e eficaz. Neste instante foi

estimulado a todos os presentes que a partir de então tomasse a decisão de

passar a utilizar os equipamentos obrigatórios de segurança no trânsito com o

compromisso de que independentes de seus vizinhos não utilizarem, eles

passariam a serem modelos observados pelos demais.

GRUPO DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA 

 Inicialmente apresentou-se por um cooperado sobre a “pressa” cotidiana dos

moradores da região, fazendo com que desenvolvam sempre um excesso de

velocidade quando transitam com desrespeito aos demais usuários da via.

 Foi comentado sobre a realidade da vida atual onde “todos” estão sempre

atrasados, e que isso envolve a necessidade de uma conscientização mais

aprofundada, pois neste caso envolve também a pessoalidade da vida

particular das pessoas. Pois hoje se vive em um mundo de alta tecnologia,

onde em frações de segundos se tele transportam através de um “click” em um

aparelho de celular de um país a outro, de uma cidade a outra e muitas das

vezes isso é transferido para a vida no trânsito enquanto do ato de dirigir;

exigindo sempre o limite máximo de potência dos veículos, como se em um

“click” pudesse se viajar em ondas virtuais.

 Apresentou-se através de um cooperado sobre a constância de animais soltos

nas vias, onde aumenta a possibilidade de acidentes, principalmente no

entardecer do dia e entrada da noite.
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 Foi orientado sobre o fenômeno lusco-fusco onde a penumbra dificulta a

visibilidade, momento então em que os condutores devem reduzir a velocidade,

acender o farol baixo, redobrar a atenção, favorecendo a possibilidade de

reação frente aos animais soltos, evitando assim os acidentes. Também

comentou da necessidade da redução da velocidade sempre que transitar por

locais que se tenham conhecimento da possibilidade de existência de animas

soltos, ainda que não os visualize.

PALESTRAS EDUCATIVAS 

Para a realização das palestras educativas, utilizou-se do método lúdico com 

a “Contadora de história” onde foi confeccionada uma roupa em material de TNT 

com cores voltadas para atrair a atenção das crianças assim como utilização de 

bonecos, minibicicletas, carrinhos e argolas nas cores representativas do semáforo. 

Tudo isso contido em uma caixa de papelão a qual se abria em cada momento 

oportuno. 

Percebia-se a cada fato apresentado a expressão no rosto das crianças da 

felicidade e comprometimento de estarem sendo envolvidas neste tema tão 

importante que é o trânsito, registrou-se cada suspiro quando se dizia: “Quem anda 

na garupa do pai sem capacete e descalço?” “Quem anda de bicicleta no meio da 

rua?” “Quem joga bola no meio da rua?” Ficou nítido o enquadramento em cada 

situação para com as crianças que ali estavam e foi maravilhoso o pacto firmado 

entre os presentes sobre a mudança de comportamento diante do exposto. 

MAIO AMARELO 

No entanto para a realização da blitz educativa referenciada ao MAIO 

AMARELO com o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito” foi montado um 

senário simulando um acidente de trânsito de grande monta, onde disponibilizou-se 

para tal um veículo acidentado/amassado adquirido emprestado de um desmanche 

pelo qual transmitia a mensagem de periculosidade de atos inseguros enquanto 

dirigir, assim como sobre a atenção e a abstenção do uso da bebida alcóolica. Isso 
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tudo com o apoio da Polícia Militar de Poço Fundo/MG e Bombeiro Civil, e também 

foi confeccionada uma faixa com mensagem educativa.  

Com toda a estrutura montada, realizou abordagens aos usuários da via para 

conscientização e reflexão de que nossas atitudes e decisões podem fazer a 

diferença para um trânsito mais seguro, fazendo a colagem de adesivos em seus 

veículos aos adeptos da ação, seguido de visualizações de vídeos educativos 

através de smartphones. E, por fim, foi feito o convite aos motoristas participantes da 

ação para refletirem sobre a ocorrência de um acidente fatal acontecido naquele 

exato dia, em uma estrada rural vicinal por não utilizar de forma correta o capacete, 

levando-o em seu braço, fator principal de sua morte. 

9 RESULTADO 

Percebeu-se um grande comprometimento das pessoas envolvidas expresso 

nas faces quando externaram sobre o compromisso, desde então, em compreender 

o trânsito como sendo um espaço importante de convivência social, para estabelecer

relações de respeito mútuo e de cooperação, identificando dificuldades existentes no 

trânsito.  

Faz-se mister registrar sobre um relato onde um cooperado fez questão de 

expressar sua gratidão para com a empresa pelo projeto realizado, sendo eles 

privilegiados por terem sido escolhidos entre tantas pessoas e estarem tão distantes 

da área urbana, e ainda mais por um trabalho realizado visando a “sua própria 

segurança”, e que assumiu imediato compromisso de mudança de comportamento 

no trânsito, abandonando os velhos costumes trazidos pelo monotonia do dia-a-dia. 

O despertamento da visão crítica reflexiva do trânsito atual, se identificando 

como um agente de possível mudança em prol de uma melhoria do convívio social, 

onde o fator principal é a vida em consonância ao Código de Trânsito Brasileiro que 

prevê os ditames do cuidado interpessoal entre os integrantes envolvidos, sendo 

que, os veículos de grande porte devem zelar pela segurança dos veículos de menor 

porte, os motorizados pela segurança dos não motorizados e todos pela segurança 

dos pedestres. 

Quanto às crianças envolvidas colheu-se o fruto de bons hábitos enquanto 

transportadas nos ônibus escolares, a travessia correta na faixa de pedestres e o 

maior cuidado e observação ao trânsito enquanto andar de bicicleta. Jamais poderia 
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deixar de se registrar aqui sobre o comentário de alguns pais em relação ao 

absorvido pelas crianças em cobrança do uso do cinto de segurança pelos seus 

pais. 

Destarte, finaliza-se este projeto com uma satisfação imensurável que ao 

visualizar a face de uma criança expressando um momento de preocupação, 

seguido de um momento de compreensão e em seguida um suspiro regado de um 

sorriso expressado por palavras, transmitindo conscientização de educação no 

trânsito.  

Por outrora também jamais serão esquecidos os agricultores envolvidos, 

pessoas simples, assumindo o compromisso de mudança de comportamento em 

prol de um trânsito mais seguro, proporcionando assim a todos da empresa 

envolvida, o enriquecimento pessoal de valores. 

10 MATERIAIS COMPLEMENTARES 

10.1 Registros de fotos 

Foto 01 – Reunião realizada dia 03/07/2017 com o grupo da Cidade. 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Foto 02 – Reunião realizada dia 04/07/2017 com o grupo do São Miguel. 

Fonte: Arquivo da empresa 

Foto 03 – Reunião realizada dia 04/07/2017 com o grupo da Cachoeirinha. 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Foto 04 – Confecção de placas educativas. 

Fonte: Arquivo da empresa 

Foto 05 – Palestra Educativa com a “Contadora de histórias”. 

Fonte: Arquivo da empresa 
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Foto 06 – Blitz Educativa referenciada ao MAIO AMARELO. 

Fonte: Arquivo da empresa 

10.2 Vídeo institucional com fotos do projeto – arquivo em DVD. 

10.3 Assinaturas colhidas dos produtores rurais durante as reuniões – arquivo em 
DVD. 

10.4 Noticias dos acidentes citados no projeto – arquivo em DVD. 

10.5 Vídeos de conscientização utilizados com a sociedade – arquivos em DVD. 
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