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Introdução 

No Brasil, a Educação para o Trânsito é amparada 
legalmente pelo Código Brasileiro de Trânsito 
(CTB), Lei n. 9.503/97

1
, o mesmo, deixa explícito 

que a educação para o trânsito será promovida 
tanto na pré-escola, quanto no ensino fundamental 
e médio, bem como no ensino superior. A grande 
dificuldade, porém, é que não se dispõe de 
materiais didáticos que tratem desta questão. Além 
disso, especificamente, na literatura da área de 
Educação em Química constata-se a falta de 
investigações sobre as relações educacionais entre 
química e a inserção da educação para o trânsito 
em sala de aula. Essa carência de relações entre a 
temática em questão e o Ensino de conteúdos 
químicos se reflete no livro didático sendo que este 
desempenha um importante papel na prática escolar 
da maioria dos professores de química. Perante 
isso, cinco (05) coleções didáticas de química, 
totalizando quinze (15) volumes pertencentes ao 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio (PNLD-2012), foram investigadas com o 
intuito de evidenciar os conteúdos relacionados à 
educação para o trânsito. As 05 coleções 
analisadas são: Fonseca (2010)

2
, Canto e Peruzzo 

(2010)
3
, Machado e Mortimer (2010)

4
, Castro et al. 

(2010)
5
 e Lisboa (2010)

6
. Procurou-se identificar e 

registrar em que medida os autores fazem uso de 
assuntos de trânsito para abordar conteúdos de 
Química. As etapas de pesquisa envolveram a 
leitura completa dos volumes de cada coleção, o 
mapeamento e o registro em tabelas dos conteúdos 
identificados. 

Resultados e Discussão 

Constatou-se que em geral, nos volumes 1 os 
conteúdos de química fazem relação com o trânsito 
por meio do estudo sobre os gases envolvendo a 
poluição atmosférica, aquecimento global e os 
efeitos da Química na sociedade com o objetivo de 
discutir atitudes sustentáveis.  
Já nos volumes 2, as atitudes prudentes e 
econômicas são mais proeminentes, como por 
exemplo, a importância da calibragem dos pneus 
dos carros, visando assim, a segurança de seus 
ocupantes e a redução no consumo de combustível.  
 
Outros exemplos são apresentados resumidamente 
na tabela 1. 

 
Tabela 1. Exemplos de relações estabelecidas. 

Autor 
Conteúdo 
químico 

Relação com o trânsito 

Fonseca 
(2010) 

Teor de álcool 
etílico em 
bebidas 
alcoólicas. 

Informar o teor de álcool 
etílico em bebidas e sua 
influência nos acidentes 
de trânsito. 

Machado e 
Mortimer 
(2010) 

Velocidade das 
reações. A 
química de um 
airbag. 

o uso obrigatório de 
airbags em automóveis 
de passeio a partir de 
2014. 

 
Nos volumes 3, o fatos observáveis, mais relevantes 
levam aos conteúdos de educação para o trânsito 
que estão intimamente relacionados ao 
funcionamento, conservação e fabricação de 
veículos automotores, produção e comercialização 
da gasolina bem como, a evidenciação do controle 
de consumo de bebidas alcoólicas. 

Conclusões 

 A inserção de conteúdos de trânsito é feita por meio 

de textos relacionados a temas amplos, tais como: 

sustentabilidade e diminuição da emissão de gases 

que agridem ao meio ambiente, a importância dos 

sistemas de segurança e a influência de bebidas 

alcóolicas nos acidentes. Contudo o(s) autor (es) 

trata(m) de tais conteúdos superficialmente, já que 

nos livros os textos de educação para o trânsito 

ainda são escassos, o que dificulta, e muito, a 

efetivação deste estudo nas áreas educacionais. 
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