UMA SEMANA, TODOS OS DIAS DO ANO!
RESUMO:
Hoje o trânsito é uma das
principais causas de mortes
violentas evitáveis em nossa
sociedade. A Semana Nacional
de Trânsito, campanha educativa
de trânsito de âmbito nacional
e caráter permanente, acontece
todos os anos na data de 18 a
25 de setembro. No ano de 2015,
diferentes atores, públicos e da
sociedade, dentre elas o DETRANPR e o UniBrasil se uniram em
ações conjuntas sob o tema, “Seja
Você a Mudança no Trânsito”. A
construção de ações intersetoriais
continuadas e permanentes, com
enfoque no fortalecimento da
cidadania e responsabilidade
social, nos remete aos desafios e
obstáculos a serem superados.
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No Brasil, o Decreto n° 8.324 de 27 de Outubro de 1910 aprova
o regulamento para o serviço subvencionado de transportes
por automóveis. Mais de 100 anos depois, não foi somente
nossa ortografia que mudou.
Crescemos como população, mas ainda não em educação. No
ambiente social trânsito, ainda matamos mais e morremos
mais. Dados da Organização Mundial da Saúde – OMS nos
trazem que o número de mortes decorrente aos acidentes de
trânsito aumentará de 5,1 milhões em 1990 para 8,4 milhões
em 2020, sendo estas mortes em maior número nos países
em desenvolvimento.
Se conformar com este quadro ou nada fazer, nos torna
cúmplices de uma das maiores formas de violência passível
de prevenção em nossa sociedade.
A Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual em conjunto com as
Resoluções do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito),
Portarias e Decretos dos Estados, junto com os Municípios
que possuem seus sistemas de trânsito municipalizados e
apresentam suas normativas, complementam esta legislação
e regulamentam o trânsito no território brasileiro.
O CTB, desta maneira, possibilita a todos os agentes,
públicos ou privados, participar no destino da sociedade
com relação a efetividade da segurança pessoal, veicular
e coletiva, mediante o comprometimento de suas ações.
Dentre os aspectos fundamentais a serem desenvolvidos
por meio do CTB, tem-se um capítulo exclusivo de Educação
para o Trânsito, nos quais os artigos: Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e
constitui dever prioritário para os componentes do Sistema
Nacional e Trânsito - (Órgãos Públicos de Trânsito).
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Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente,
os temas e os cronogramas das campanhas de
âmbito nacional que deverão ser promovidas
por todos os órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito, em especial nos períodos
referentes às férias escolares, feriados
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.
§ 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito deverão promover outras
campanhas no âmbito de sua circunscrição e
de acordo com as peculiaridades locais.
§ 2º. As campanhas de que trata este artigo são
de caráter permanente, e os serviços de rádio
e difusão sonora de sons e imagens explorados
pelo poder público são obrigados a difundi-las
gratuitamente, com a frequência recomendada
pelos órgãos competentes do Sistema Nacional
de Trânsito. (Art. 326. A Semana Nacional
de Trânsito será comemorada anualmente
no período compreendido entre 18 e 25 de
setembro), nos direcionam a ações contínuas e
de abrangência intersetorial.
No ano de 2015, com o slogan, “Seja você a
mudança no trânsito”, a Semana Nacional de
Trânsito nos remete a premissas básicas de
convivência neste ambiente social coletivo que
é o trânsito, no qual todos nós estamos incluídos
em diferentes momentos e em diferentes
papéis.
Apenas vivenciar diariamente estes papéis não
basta, precisamos renascer todos os dias, não
como sobreviventes, mas principalmente como
agentes modificadores de nós mesmos e tendo
como consequência um modelo positivo de
cidadania e de responsabilidade social.
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Excesso de velocidade; uso de bebidas alcoólicas
e demais substâncias psicoativas, assim como
o uso de aparelhos celulares por parte dos
condutores de veículos, acabam por serem não
somente algumas das principais infrações e
causas de acidentes no trânsito, mas também
demonstram a falta de respeito a normas e leis,
além do estabelecimento de regras e condutas
próprias desviantes, praticadas por boa parte
da sociedade.
A construção de um modelo cidadão perpassa
pela diversidade de conhecimentos, sendo este
construído pelo fortalecimento de uma rede de
colaboradores com vivências e experiências
intersetoriais. Juntam-se a esta ação (18 e
25 de setembro de 2015) em um modelo de
“caravana”, órgãos Estaduais de Trânsito
(DETRAN/PR, BPTran), o UniBrasil como uma
das universidades parceiras, Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, além de
diversos outros parceiros e colaboradores direta
ou indiretamente relacionados à problemática
trânsito, a qual é uma das circunstâncias de
vida onde mais rapidamente se passa da saúde
para a doença, além de ser a primeira causa de
mortalidade de jovens e adultos de 15 a 35 anos.
A Semana Nacional de Trânsito de 2015 obteve
como uma de suas maiores construções a
aproximação e cooperação destes diferentes
atores envolvidos em todo o Estado do Paraná.
Em seu início, dia 18/09/2015, contou com
134 blitz educativas de trânsito realizadas em
diferentes pontos e regiões do Estado do Paraná.
Em Curitiba, ações integradas educativas de
trânsito voltadas à comunidade foram realizadas
no centro da capital dia 19/09/2015 com a
participação do Grupo de Teatro UniBrasil –
Grutun!. Estas apresentações, tendo como foco
o trânsito e seus diferentes comportamentos

apresentados, trouxeram à população, por meio
de uma abordagem cênica, realidades do dia
a dia, muitas vezes banalizadas e destituídas
das reais consequências trágicas para a nossa
sociedade.
Com este foco no público universitário, por ser
este uma das principais vítimas dos acidentes
de trânsito, agentes públicos e privados
estiveram presentes no UniBrasil na data de
23 de setembro de 2015 realizando abordagens
educacionais e de segurança no trânsito para os
alunos das diferentes áreas acadêmicas. Estas
ações objetivaram aproximar e sensibilizar
os jovens a uma reflexão crítica em relação a
diferentes comportamentos no trânsito em seus
diferentes papéis, como condutores, pedestres
e passageiros.
A realização de ações que possibilitem
transformações positivas no âmbito do trânsito
em níveis de comportamento humano se
constrói a partir de suas legislações específicas,

em conjunto com a sociedade, por meio de
seus segmentos representativos, dentre eles
os diferentes níveis de sistemas educacionais.
O papel da universidade em apoiar ações que
buscam conhecer, compreender e respeitar
o nosso cotidiano e aprender a enfrentá-lo,
contribui para um relacionamento mais próximo
com a sociedade.
Deste encontro de diferentes setores da
sociedade em prol de um bem comum, a vida,
o maior desafio consiste no fortalecimento
destas parcerias em ações conjuntas e
continuadas, até mesmo pelo tema trânsito
e seus desdobramentos estarem presentes
a todo momento previsivelmente em nossas
vidas, por vezes de forma imprevisível. Nosso
comportamento humano continua sendo o maior
fator de risco no trânsito e mudanças neste
âmbito exigem ações conjuntas e continuadas,
tendo a Semana Nacional de Trânsito a
necessidade de ser pensada como uma semana
de todos os dias do ano. Nascer não basta!
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