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Por que educar para o trânsito?
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Segurança

Tranquilidade

Fluidez

Que Trânsito Queremos?



O Papel do CFC na Sociedade!



GMT / Instrutores



Níveis neurológicos



Níveis neurológicos



Ciclo neurolinguístico

Recepção

Processamento

Comunicação



Ciclo neurolinguístico

Recepção

Processamento

Comunicação



Canais de 
recepção dos 

Eventos externos

 Visual

 Auditivo

 Cinestésico



Canais de 
recepção dos 

Eventos externos

Qual é o seu canal 

predominante?

http://www.blogflaviopereira.com.br/wp-content/uploads/2009/07/brainWeights.gif
http://www.blogflaviopereira.com.br/wp-content/uploads/2009/07/brainWeights.gif


Canais de 
recepção dos 

Eventos externos

Seletividade das 
informações



- Incompetência inconsciente;

- Incompetência consciente;

- Competência consciente;

- Competência inconsciente.

Níveis de aprendizagem





Níveis neurológicos

“Tenho excelentes habilidades 
como motociclista.”

Capacidade



Níveis neurológicos

“Sempre fui um mal aluno.”

Identidade



Níveis neurológicos

“Aprendo bem nesta Auto-Escola.”

Ambiente



Níveis neurológicos

“Se Deus quiser, serei aprovado.”

Espiritual



Níveis neurológicos

“Fui mal na avaliação.”

Comportamento



Níveis neurológicos

“Fazer o Curso no período 
matutino me ajudou a aprender.”

Crença



Ciclo neurolinguístico

Recepção

Processamento

Comunicação
Processamento interno



Processamento 
interno

Pressupostos 

da PNL

“As pessoas respondem à 
sua experiência, não à 

realidade em si.”



O que é a 
realidade?





Processamento 
interno

Pressupostos 

da PNL

“As pessoas funcionam 
perfeitamente.”



Processamento 
interno

Pressupostos 

da PNL

“Todo comportamento 
possui intenção positiva.”



Processamento 
interno

Pressupostos 

da PNL

“O significado da sua comunicação 
é a reação que você obtém.”



Processamento 
interno

Pressupostos 

da PNL

“Mente e corpo formam um 
único sistema.”



Processamento 
interno

 Criamos nossos próprios mapas;



Comunicação

 Formas diferentes;

 Necessidade de rapport;

 Linguagem verbal e não verbal.



Como nos 
comunicamos

7 % verbal

38 % vocal

55 % não verbal (corporal)
(Albert Mehrabian)



Linguagem 
verbal



NÃO
MAS

PORQUE



TENTAR

QUERO

SEMPRE



Posição dos olhos



Por que não temos o 

trânsito que queremos?

Infração



O que está por trás da infração?

Desconhecimento das leis de trânsito.

 Desconhecimento dos riscos presentes

nas estradas.

Desconhecimento da utilidade dos 

equipamentos de segurança.

Falta de valores positivos.



São deficiências humanas que precisam

ser tratadas e o remédio eficaz para a

cura definitiva é a EDUCAÇÃO.

POR ISSO TEMOS QUE EDUCAR 

PARA O TRÂNSITO.



Educação

Aquisição de Conhecimentos

Transmissão de dados 

Interpretação Informação

Aprendizagem



Aprendizagem.

É pessoal

Precisa de motivação.



O que motiva a aprendizagem?

Adaptação ao ambiente.

Tomada de consciência



Interesse



Como despertar o 

interesse dos adultos?

Emoção

Família



Como despertar o interesse dos 

Jovens?

O jovem infrator precisa ser visto como 

uma pessoa fora de moda.



Como despertar o interesse dos 

Adolescentes?



Como os adolescentes gastam o 

seu tempo livre?

A maioria passa o tempo livre 

ouvindo música.

ZAGURY, Tânia. O adolescente por ele mesmo. 14ª ed. Rio de 

Janeiro. Record, 2004.



O adolescente precisa: 

Sentir Vivenciar

“Por a mão na massa.”



Curiosidade

Brincadeira

Fantasia

Como despertar o interesse das 

Crianças?



Responsáveis pela educação 

para o Trânsito.



Educação para o Trânsito nas 

Escolas.

Art. 76 do CTB - A educação para o 

trânsito será promovida na pré-escola 

e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus.

Diretrizes Nacionais da Educação para 

o Trânsito (Portaria 147/09  do Denatran)
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Educação para o Trânsito 

com Qualidade
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