
 

 Jovens expostos ao perigo no trânsito. 
 
O que os pais podem fazer. 
 
Ultrapassar os limites,  embriaguês, acidentes, provocações .... 
As proibições servem tão pouco como mostrar preocupação! Então como os 
pais devem reagir apropriadamente? 
 
Dirigir sem carteira de motorista representa 12,3% de todos os acidentes graves de 
trânsito, uma cota significativa das causas dos acidentes graves dos jovens de 16 a 
18 anos de idade. Em comparação com outros acidentes graves de trânsito, os 
acidentes ocasionados por jovens de 16 a 18 anos de idade ocorrem por dirigirem 
sem carteira de motorista, geralmente a noite e onde com frequência  são 
acidentados eles próprios. 
 
Os pais não deveriam de forma alguma pagar as multas e as penas dos seus filhos 
transgressores. Além disso é recomendável que os próprios jovens arquem com a 
maior parte dos custos da sua escola de condução de veículos. 
 
Voces como pais tem posssibilidades de influenciar! Aproveitem essas 
possibilidades – também no interesse do seu filho! 

 

   



 

 Comportamento de risco/competência de risco 
 
Voce sabia que… 
…o ultrapassar os limites (drogas, sexo, violência) ocorre com mais frequência na 
idade juvenil? 
…a probabilidade de um rapaz morrer de um acidente antes de completar os seus 
20 anos de idade é 4 vezes maior do que de uma garota? 
…Os jovens do grupo são induzidos a ultrapassar os seus limites? 
 
O que voce pode fazer? 
Caso o seu filho procure o risco: de-lhe oportunidade de aprender a lidar com o 
risco, sob a orienteção de um profissional experiente, como por ex. escalada, andar 
de Go-Kart, salto de torre, trilha, Parkour, mas também tipos de esportes de 
equipe, etc. 
Voce não pode impedir os comportamentes arriscados, no entanto pode transmitir a 
competência em lidar com o riscos. 

 

 

 Trânsito 
 
Voce sabia que… 
…a causa de morte mais frequente de alunos entre 13 a 15 anos de idade é o 
trânsito? 
…em muitos acidentes estão em jogo álcool e outras drogas? 
…com frequência os acompanhantes também são afetados? 
 
O que voce pode fazer? 
Voce é o exemplo: Só os pais que se comportam de acordo com as regras do 
trânsito, que tem consciência da segurança e que são prudentes, são os 
mediadores confiáveis de mensagens de prevenção. 
Converse sobre os perigos no trânsito de vez em quando e questione 
comportamentos muito arriscados. Anime seu filho a assumir a responsabilidade 
por si mesmo e pelo meio ambiente. 
 

 



 

 Conduzir carros roubados 
 
Voce sabia que…  
…conduzir carros roubados* com freqûencia acabam em acidentes ou em ferimentos?  
…voce como dono do carro é co-responsável em caso de condução feita com seu carro 
roubado? 
…a cada ano mais de 30 jovens se acidentam gravemente conduzindo carros roubados? 
...vez ou outra os acidentes acabam em morte? 
...90% destes condutores são homens jovens?  
A maioria pega para o seu uso o carro ou a motocicleta dos seus pais ou de conhecidos. 
Os pais com frequência não dão a importância devida a este comportamento. 
* conduzir carro roubado (geralmente sem carteira de motorista) 
 
O que voce pode fazer? 
Não ensine o seu filho a a conduzir carros antes do tempo. Os jovens acreditam muito 
rapidamente que eles já sabem como conduzir. Caso voce já tenha ensinado o seu filho a 
conduzir – ensine-lhe também que praticar em um estacionamento não tem nada a ver 
com conduzir na realidade.  
Basicamente confie no seu filho – no entanto ter as chaves do carro ao alcançe das mãos 
é uma grande tentação para alguns jovens – voce como dono é co-responsável! 
Transmita ao seu filho os fundamentos jurídicos – os acompanhantes também são co-
responsáveis! 
Explique ao seu filho, o mais próximo possível da realidade, quais consequências pode 
ter um momento irrefletido. Com o carro, voce confia a um ser humano jovem uma 
«arma» imprevisível e mortal. Ele já está a altura disso? 
 

 

 

 Outras ofertas 
 
Nós oferecemos palestras para Associações de Pais. Voce também pode motivar o 
Comite de Formação de Pais do seu município, a realizar um evento sobre esse tema. 
Proponha para a escola do seu filho, que discuta o tema do comportamento arriscado. 
O projeto «Speed» coloca material de aula e cursos de aperfeiçoamento à disposição 
dos professores.  
Estads ofertas são financiadas pelo fundo para a Segurança do trânsito  e por isso podem  ser oferecidos gratuitamente. 
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