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JUSTIFICATIVAS
• Contribui para a conscientização dos condutores
• Busca de um trânsito mais humanizado a partir do
comportamento social/grupal.
• Mais de 90% dos acidentes de trânsito são
provocados por falhas comportamentais do sujeito
• Cria espaços para reflexão do papel do
comportamento individual do condutor na
construção de um trânsito mais humano
• Inovação da temática na região do Norte do Ceará
• Acidentes de trânsito: problema de saúde pública –
1 milhão de pessoas por ano morrem no mundo.
•

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
• Quais são as variáveis individuais que interferem
no comportamento individual do condutor?
•
• Qual seria a forma mais eficaz de conscientizar os
motoristas?
•
• Os jovens reconhecem o trânsito como um espaço
social de convivência?
•
• Os condutores da cidade de Sobral percebem sua
postura no trânsito considerando interesses
pessoais ou coletivos?

OBJETIVO GERAL
• Promover
espaços
de
reflexão
e
conscientização acerca da percepção do
trânsito como um espaço social onde a
sobrevivência depende do comportamento
em grupo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Oportunidade de discutir o assunto “trânsito”,
identificando o envolvimento e a responsabilidade
de cada um no tráfego.
• Despertar no jovem a consciência sobre o próprio
comportamento.
• Promover a mudança de comportamento no
trânsito a partir da vivência de situações análogas
em ambiente controlado.
• Levantar dados para estudo quantitativo e
qualitativo acerca da atuação e eficiência das
atividades desenvolvidas.

HIPÓTESES
O desenvolvimento de ações com foco no
comportamento do condutor no trânsito, através de
metodologias cooperativas de intervenção podem
desenvolver comportamentos grupais e maior
conscientização no transito.
• As atividades de Extensão qualificam a formação do
estudante, possibilitando uma maior apropriação da
teoria a partir da prática.
• Através da Extensão é possível fortalecer a relação
entre Faculdade Luciano Feijão e sociedade,
destacando a responsabilidade que vai além da
difusão de conhecimento teórico.

METODOLOGIA
• Referencial teórico da Psicologia do
Trânsito
• Aplicação do jogo Metaphor (UFPR)
• Discussões temáticas acerca das
dificuldades
enfrentadas
no
trânsito
por
conflitos
entre
interesses individuais e grupais.
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Público – alvo
Estudantes de psicologia a partir de 8º semestre
Alunos voluntarios d subprojeto Anjos da Noite
Público Atingido
Condutores em geral, alunos matriculados em
autoescolas da cidade de Sobral, mototaxistas e
motoristas profissionais vinculados à UVA, além
de crianças envolvidas no projeto educativo do
Detran.
Abrangência: Intracurso, Intercurso e
Interinstitucional .

Ações Realizadas / Planejadas
Ação Concreta
Encontros em autoescolas
parceiras
Encontros com motoristas
instituicionalizados da UVA
Encontros lúdicos com crianças
na escola do Detran
Encontros agendados com
mototaxistas
Ações externas com atuação do
Anjos da Noite na conscientização
dos condutores in loco
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RESULTADOS
Parceria com autoescolas

Duração de uma aula – 1h e 30 minutos
Realização de 2 turmas de autoescolas: Arruda e Bom Jesus
Atingindo média de 55 condutores em formação.
Muitos elogios ao projeto e ao jogo da sobrevivência.

“Quer dizer que eu tenho
que morrer para o outro
sobreviver?”
“Me dá um cartão para a
gente salvar ele”
“Achei que este jogo não ia
dar certo.”
“Já sobrevivi, posso sair do
jogo”

RESULTADOS
Encontros com Mototaxistas
• Sem sucesso.
• Foram distribuídos 40 convites
conversando com cada um e no
horário e dia agendada nenhum
compareceu à Faculdade
Luciano Feijão.
• Esse fato já pode ser
interpretado como o pouco
interesse de formação e reflexão
sobre o trânsito por parte dos
mototaxistas.

RESULTADOS
Encontro com motoristas da UVA
• Realizado na UVA com a parceria do Setor de
Transporte
• Presença de 5 motoristas
• Reflexões, vídeos, slides e circulo de cultura.
Equipamentos de segurança, sensações do
motorista (poder, estresse), alcool, acidentes e
fiscalização.

RESULTADOS
Encontro com motoristas da UVA
“Hoje em dia a gente precisa pensar nos outros para que o trânsito possa
fluir”
“A gente vê muita coisa errada, se não tiver experiência, acaba sem
saber como reagir.”
“Essas informações são úteis, pois nós trabalhamos com isso, e às
vezes, esquece de algumas coisas. Muito bom resgatar”
“Precisamos obedecer sempre as leis pra ‘se acostumar’ a fazer o certo
mesmo sem fiscalização”

RESULTADOS
Anjos da Noite
•
•
•
•

Divulgação em sala
Inscrição de voluntários
Ações in loco nas noites de Sobral
Entrega de panfleto e conscientização
“Para a loucura do trânsito de Sobral haja
Psicologia do Trânsito, viu?”
“Vocês estão de parabéns, as pessoas precisam
mesmo de um trabalho como esse.”
“Vocês vão ter trabalho para conscientizar esse
povo de Sobral..Boa sorte”
“É muito interessante A gente vê campanha pra
muita coisa, mas o trânsito precisa mesmo de
mais atenção.”

REGISTROS – ANJOS DA NOITE
(7/11/2014)
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