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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO PROFISSIONAL EM AÇÃO 

 

RESUMO:  A pesquisa realizada, cujos resultados são apresentados na presente monografia, 
tem por finalidade analisar a necessidade de formação continuada do educador na área de 
Educação para o Trânsito, através de cursos de capacitação, permitindo a ele conhecer e ensinar 
de maneira eficiente a educação do trânsito. Sugere a inserção da Educação para o Trânsito 
como tema transversal na grade curricular das escolas, tendo como fim último contribuir na 
prevenção a acidentes de trânsito e na formação do Cidadão. A monografia está organizada nos 
seguintes pontos: questões pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro e o Sistema Nacional 
de Trânsito, são também abordados o quadro atual de acidentes, analisando causas e 
consequências, baseadas em pesquisas nos órgãos competentes, o que assegura as leis sobre 
a educação para o trânsito, e como trabalhar trânsito como tema transversal nas escolas. Essas 
primeiras considerações podem ser descritas como levantamento de questões acerca do objeto 
pesquisado, o Trânsito.  
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1.  INTRODUÇÃO 
  

 A educação no trânsito é legislada no Código de Trânsito Brasileiro, 

considerado a necessidade de todos terem conhecimento da mesma, para uma 

convivência mais pacífica na sociedade. Este tema é tratado no primeiro capítulo 

deste trabalho. Discorre-se sobre a criação do Código de Trânsito Brasileiro, 

enfatizando sua importância a preservação da vida e autonomia dada aos 

estados e municípios. 

O meio eficaz, para alcançar trânsito seguro, com menos acidentes e 

mortes, é através de uma educação alicerçada, completa, um trabalho contínuo, 

ininterrupto, despertando nos educandos a reflexão de seus atos. É pela 

educação que se pode atingir as mudanças necessárias para que toda a 

sociedade seja beneficiada. Brandão (1995, p. 7) afirma "Ninguém escapa da 

educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos 

todos nós envolvemos pedaços da vida com ela [...]", e por conseguintes, a 

educação não deve ser afastada do trânsito, e de sua Problemática. 

Passando ao capitulo dois podemos ver as estatísticas, demonstrando 

que a falha humana tem sido fator principal dos acidentes.  Dados alarmantes 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dados do relatório Anual da 

Seguradora Líder-DPVAT. 

Os veículos automotores proporcionam a sensação de liberdade, a 

praticidade do ser humano, e seus condutores, independentemente de ser 

homem ou mulher, deve-se procurar utilizar desse bem, de maneira consciente, 

proporcionando a sua comodidade e segurança, para um convívio harmonioso 

entre todos os participantes trânsito. 

 Para Diniz (2013, sem paginação) diz que: mudanças acontecem em 

longo prazo, elas não ocorreram facilmente. Entre as mudanças é necessário o 

fim da impunidade, onde cada cidadão passe a responder severamente pelas 

suas atitudes no trânsito. Nesse sentido, e ainda mais se faz necessário um 

trabalho gradativo e ininterrupto que envolva a educação como fator principal, 

agregado a fatores como, fiscalização, engenharia de tráfego, leis adequadas, 



políticas públicas entre outros. Tudo isso visando dar rumo ao tão esperado 

trânsito eficiente e seguro.  

O capítulo três para completar a pesquisa realizada, são descritos as lei 

e os temas transversais, como inserir nas disciplinas da grade curricular. Toca 

também o problema da capacitação dos professores e demais profissionais 

envolvidos, juntamente com a necessidade de recursos e materiais pedagógicos.  

2. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
 

O novo Código de Trânsito Brasileiro, sancionado e aprovado pelo 

Presidente da República em 23 de setembro de 1997, entrou em vigor em 4 

janeiro de 1998, através da lei nº 9.503; veio substituir a legislação anterior 

denominado Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Formado por 341 artigos, 

distribuídos em 20 capítulos, 2 anexos, e diversas resoluções complementares. 

Ele determina as atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao 

trânsito. Fornece as diretrizes para engenharia de tráfego e estabelece os 

padrões de conduta, as infrações e penalidades para os diversos infratores que 

compõe este complexo sistema.  

Apesar de ser uma lei federal, o Código prevê autonomia para os estados, 

e nas cidades o trânsito pode ser municipalizado. Ou seja, os municípios podem 

normatizar alguns detalhes do trânsito, que desta forma não será igual para 

todas as cidades, exigindo maior atenção por parte dos condutores. 

A razão principal da atualização trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro, 

visa a segurança no trânsito, o respeito pela vida e a preservação do meio 

ambiente. Segundo Modesto (2009, sem paginação) aparentemente o Brasil 

conta com um dos melhores Códigos de Trânsito do mundo, no que diz respeito 

a sua estrutura legal, por ser bem dividido em suas leis, compreendendo 

pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores, dividindo-se os crimes de trânsito, 

penalidades e medidas administrativas, entre outros.  

Apesar de sua boa estrutura, não há eficácia nas leis, devido às brechas 

legais que são seguidamente usadas pelos infratores. Além disso, pouco se 

conhece das regras básicas de circulação. Quanto mais as resoluções, que se 

criam incessantemente, publicadas com erros, retiradas, reformuladas, não são 



claras, o que nos leva ao caos, gerando dificuldades para fiscalizar pois nem 

sempre há entendimento por parte dos próprios fiscalizadores do trânsito.  

Texto publicado pela Confederação Nacional do Municípios-CNM (2013, 

sem paginação) sobre o CTB afirma que: “no ano de 2013 completou-se 15 anos 

de sua criação, ao longo desse período poucas mudanças ocorreram, somos 

ainda um dos países com o trânsito mais mortífero, conhecido como o que mata 

mais do que a própria guerra do Vietnã. Sendo o total de mortos na guerra em 

20 anos (1955 a 1975) 40.000 soldados americanos, e quase 50.000 em 

acidentes de trânsito”. 

O Código de Trânsito Brasileiro, (CTB, 2013) completou nesta terça-feira, 22 

de janeiro de 2013, 15 anos de vigência. E a primeira constatação é a de que 

o quadro de acidentes não se modificou positivamente. Primeiro porque a lei 

vem revelando falhas e lacunas imensas. Segundo, porque as medidas 

complementares, como investimento em infra-estrutura viária, educação e 

fiscalização de trânsito são ineficientes. Através de dados definitivos de 2008 

a 2010, que o Brasil continua seguindo um caminho inverso a maioria dos 

países.  Em 1971, a taxa de mortes por Acidentes de Trânsito (AT) em nosso 

país era de 11,1 a cada 100 mil habitantes, segundo dados do Departamento 

Nacional de Trânsito (DENATRAN). Em 2010 passou para 22,5. A taxa nacional 

está seguindo um caminho preocupante, não demonstra sinais de queda 

(CNM, 2013 sem paginação). 

A publicação ainda diz que o Brasil só poderá ter eficiência no trânsito 

quando passar a ter equilíbrio em suas leis, pois a constante mudança nas 

normas faz com que os participantes do trânsito não as assimilem, não 

poderemos alcançar metas se essas leis não forem conhecidas, se não 

houver um trabalho educacional junto ao código, uma mediação entre 

legisladores e sociedade, o que pode indicar a importância de menos 

publicações e mais investimento nos profissionais do trânsito. Matéria essa 

publicada no ano de 2013, e no ano de 2018 completou-se 21 anos da criação 

do então Código de Trânsito, e ainda estamos com dados alarmantes como 

veremos adiante. 

3. O QUADRO ATUAL DOS ACIDENTES 
 

 Estatísticas apontam que anualmente, no mundo, cerca de 1,25 milhões 

de pessoas morrem em acidentes de trânsito. Segundo dados da OMS 

(Organização Mundial da Saúde), 20 a 50 milhões são feridos, 90% nos países 

pobres. Dos feridos 50% entre 15 e 44 anos, 73% do sexo masculino, e desse 



total metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. As 

consequências são custos de 518 bilhões de reais (JORNAL DA USP 2018). 

Segundo dados do relatório Anual da Seguradora Líder-DPVAT, somente 

em 2017, mais de 380 mil indenizações foram pagas nos três tipos de cobertura: 

morte, invalidez permanente e despesas médicas. O número é 12% menor do 

que o registrado no ano anterior, com cerca de 430 mil indenizações pagas. 

Outro recorte que merece destaque é referente a acidentes com motocicletas. 

Apesar de representarem 27% da frota nacional de veículos, são responsáveis 

pelo maior número de acidentes e de vítimas: as motos acumularam 285.662 

sinistros ou 74% das indenizações pagas em 2017. 

Os casos de morte registram aumento de 23% em relação ao mesmo 

período de 2016 e sua participação foi menor na quantidade de indenizações às 

demais coberturas (11%). Na cobertura de DAMS houve crescimento de 7% nas 

indenizações, em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

 Os dados do DPVAT são contabilizados a partir da procura de 

indenizações por mortes em acidentes de trânsito, o que eleva os números nas 

estatísticas apresentadas, devido ao fato de que algumas famílias podem não 

conhecer seus direitos a respeito das indenizações, ou em outros casos não se 

interessar em receber. Segundo este mesmo órgão, do seguro obrigatório, cerca 

de 160 pessoas morrem por dia no Brasil em acidentes de trânsito, o que 

equivale a uma queda de avião todos os dias, ou uma pessoa a cada 10 minutos.  

Para Diniz (2013, sem paginação) “O trânsito brasileiro já é um caso grave 

de saúde pública. Uma verdadeira epidemia como muitos especialistas já 

afirmou, mas incapaz de sensibilizar políticos, administradores públicos e 

senhores da lei.” O autor faz um desabafo em relação aos problemas do trânsito, 

visto que a própria sociedade tem se tornado indiferente a atual realidade do 

país. Para ele as trágicas estatísticas apresentadas não têm sensibilizado as 

pessoas, ou está havendo conformismo com a realidade. 

 Diniz traz alguns questionamentos a respeito das estatísticas sobre os 
acidentes:  

Quantas mortes são aceitáveis por ano? 50 mil? 60 mil? 100 mil? 

Quando despertarão desse sonho de horror?  Quando passarão a 

valorizar sua própria vida e a vida alheia? Lembrem-se que não há 

proteção para esse tipo de ameaça. Todos nós estamos 

constantemente sujeitos a acidentes graves ou fatais. Basta estarmos 

na rua. Cobrem das autoridades com vigor e determinação aquilo que 



a eles cabe fazer por dever de ofício. Cobrem fiscalização eficiente e 

permanente para que possamos ter nosso direito de ir-e-vir garantidos. 

Seja solidário antes que você, ou alguém bem próximo e querido, 

torne-se a próxima vítima do trânsito. Diga não à impunidade. Não à 

cesta básica como pena alternativa a quem tanta dor causou! (DINIZ, 

2013, sem paginação). 

 

O autor convoca a refletir sobre as alarmantes estatísticas do trânsito, a 

importância de valorizarmos a vida, que é o nosso bem maior, cobrar 

providências das autoridades, mudando hábito e costumes errôneos, não se 

conformando com a realidade, mas se engajando a contribuir para um trânsito 

mais seguro.  

Aparentemente percebe-se que não está sendo dada importância aos 

acidentes de trânsito, e suas problemáticas. (DINIZ, 2013, sem paginação) nos 

diz que “os atentados de Mombaim na Índia não me assustaram tanto quanto a 

insensibilidade da sociedade Brasileira”. O autor esteve na índia como 

palestrante do Congresso Anual da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

Pune, no período em que bombas explodiram em Mombaim, e mesmo tendo 

testemunhado a violência naquele país mantém-se ainda mais preocupado com 

a violência cotidiana do trânsito brasileiro. 

Em publicação no portal www.brasilgov.com.br o Ministério da Saúde 

baseado em pesquisas nos diz que primeira causa de mortes acontece entre os 

jovens de 17 a 29 anos, sendo 60 a 70% dos casos registrados nos finais de 

semana, e na grande maioria dos casos motivados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas e por ações de imprudência já vistas no capítulo anterior.  

Em muitos lugares do mundo enfrentam-se problemas relacionados ao 

trânsito, como o custo econômico e social inaceitável causados por acidentes. 

Observa-se que quanto mais pobre o país piores os índices. Alguns países têm 

conseguido diminuir o número de mortes, buscando meios mais eficientes, como 

é o caso da Austrália.  

 Comparando ao Brasil como já visto pelos dados do DPVAT registra-se 

aproximadamente 160 mortes diárias. A Alemanha investiu no avanço da 

tecnologia, em acessórios que deixaram de ser luxo, passando a serem 

equipamentos de segurança, sendo fabricados em grande quantidade pelas 



fábricas como: airbags frontal e lateral, sistema de controle de frenagem (ABS), 

programa eletrônico de estabilidade (ESP) e dispositivo antiderrapante (ASR).  

As campanhas educativas são bem estruturadas, cobra-se 

excessivamente pelas autoridades o uso do cinto de segurança e a fiscalização 

de velocidade.  As estatísticas daquele país apontam que os números vêm 

caindo nos últimos 20 anos, pois o Governo também investiu na Segurança 

Viária, educação para o trânsito inserida dentro das escolas, campanhas 

educativas bem elaboradas, aprimorando leis, obtendo resultados concretos. 

4. EDUCAÇÃO E OS TEMAS TRANSVERSAIS 

Foi demonstrado até aqui, as complexidades relacionadas no trânsito a 

qual toda sociedade está envolvida diretamente. É perceptível a fragilidade e a 

inversão dos valores que deveriam ser princípios para o convívio harmonioso no 

Trânsito. O respeito às leis, solidariedade, cortesia, humanidade estão sendo 

substituídos pelo individualismo, agressividade e descortesia entre tantos outros 

fatores. Portanto, observe-se a importância da assimilação das condutas e 

normas para o trânsito, sendo a escola, mediadora nesse sentido, certos de que, 

é na infância e adolescência o melhor momento de aceitação e entendimento 

desses valores, o que gera de maneira eficaz as mudanças de atitudes. 

A maior parte da violência no trânsito tem acontecido não por falta de 
conhecimento das leis e da sinalização, mas sim por falta de ética. É 
imprescindível a construção e o resgate de valores. Quando 
construímos valores nas crianças, quando resgatamos valores nos 
jovens, estamos educando para a vida e para o trânsito. Os valores 
construídos na infância serão usados também na vida adulta em 
qualquer situação, inclusiveno trânsito (RIOS, 2010 sem paginação). 

 

Rios (2010), ainda diz que hoje em nosso país, para que aconteçam 

transformações e melhorias esperadas, notadamente no que diz respeito aos 

hábitos e atitudes dos condutores, a lei tem determinado penas mais severas, 

rigorosas, pagamento de multas com valores altos. Mas como foi visto 

anteriormente, não têm surgido os efeitos esperados de modo, tal estratégia 

legal visa, ao atingir o aspecto pecuniário dos condutores, diminuindo as 

infrações. Por meio de medidas aplicadas, não sendo suficientes, é preciso 

reconhecer outro elemento importante visando um trânsito mais seguro. Tal 

elemento é a Educação.  



O Portal do Trânsito BR (2016) afirma que a escola pode ser aliada 

indispensável no preparo dos futuros condutores de automóvel, como por 

exemplo, construindo uma sociedade pautada no respeito e no convívio social, 

criando assim multiplicadores, que influenciaram futuras gerações para que se 

possa mudar o atual perfil dos condutores do país. Trata-se inicialmente de um 

sentido mais amplo de educação, de educação cidadã, pela qual se propõe para 

o convívio entre as pessoas e o respeito as normas. Educação cidadã que acaba 

incluindo o Trânsito no sentido mais específico. A criança pode aprender dentro 

da escola a importância de se portar como cidadão no trânsito.  

Pode ainda tornar-se multiplicadora de boas atitudes envolvendo todos da 

sua família, cobrando mudanças dos que estão mais próximos. Vale ressaltar 

ainda que a educação é um processo gradativo não tendo um tempo 

determinado para que todos se eduquem, mas ela se faz ao longo de nossas 

vidas é uma construção diária dos saberes e capacidade de discernimento nas 

ações.  

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro todos têm direito à educação de 

trânsito, desde a pré-escola até a universidade, portanto em qualquer período da 

vida escolar, é obrigatório. Conforme preceitua o Art. 74. “A educação para o 

trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito.” De modo ainda mais incisivo e ligado diretamente 

a escola, o CTB (2013) determina que: 

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas 

de 1º e 2º e 3º grau, por meio de planejamentos e ações coordenadas 

entre os órgãos e entidades do Sistema nacional de Trânsito e de 

educação, da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, 

nas respectivas áreas de atuação (CTB, Art. 76). 

 

Para Machado (2013, sem paginação) faz-se necessário um efetivo 

trabalho na educação, que permita ao educando, desde a Educação Infantil até 

o ensino superior, a conscientização de que todos são agentes de transformação 

para o trânsito. Para tanto a Educação para o Trânsito deve ser desenvolvida 

em todos os níveis, levando em consideração a realidade de cada localidade, 

tendo como finalidade a formação do cidadão como usuário do Trânsito. 

Buscando  através de práticas pedagógicas inserir as famílias com os trabalhos 

desenvolvidos, promovendo a conscientização como cidadão, os valores 



essênciais de respeito coletivo, o que permitirá o  desenvolvimento da 

capacidade crítica.  

A educação para o trânsito dentro das escolas acontece de maneira 

irrisória, fala-se muito pouco, geralmente apenas em campanhas pontuais, ou 

programações esporádicas dos órgãos competentes.  

Alguns educadores se mostram dispostos a ministrar, embora 

superficialmente, elementos referentes ao trânsito, como as cores do semáforo, 

faixas de pedestre, algumas dicas para atravessar as avenidas. Porém, embora 

tal iniciativa seja meritória, é forçoso considerar que educar para o Trânsito é 

mais que isso envolve presente e futuro, crianças, jovens, adultos, que precisam 

ser lapidados dia após dia, visando uma sociedade com condutores conscientes. 

Se educação é ação permanente, aquela voltada para o trânsito não deve 

ser apenas esporádica, mas de conjunto. Segundo texto publicado na Web 

artigos, (2009, sem paginação) diz que nossos órgãos educacionais precisam se 

conscientizar que Educação para o Trânsito envolve inúmeros aspectos, como: 

técnica de circulação viária, riscos no trânsito, causas e consequências de 

acidentes, correção de atitudes, conscientização, conhecimento das leis, usuário 

do trânsito como cidadão, convívio social, meio ambiente entre tantos outros 

fatores. Sem isso dificilmente será realizado para comtemplar o que a lei 

determina, preparando condutores para a realidade do trânsito. 

E como o Trânsito se insere neste contexto? "...poucas crianças 
morrem por não saberem português, matemática, história ou geografia, 
mas é absolutamente certo que por ano, 3000 crianças morrem no 
trânsito por não saberem se comportar adequadamente no trânsito" 
(ROZESTRATEN apud WEBARTIGOS, 2004 sem paginação). 

 

A pesquisa permite concluir que não se pode mais continuar indiferentes 

diante da realidade do trânsito brasileiro que é uma das problemáticas do mundo, 

e está sendo responsável por milhares de mortes, Pode-se afirmar ainda que a 

escola deve passar a educar para o trânsito de maneira que proporcione ao 

aluno não só aprender como torna-se um multiplicador, um disseminador de 

ideias e valores. 

Para o Portal do Trânsito Brasileiro (2016) a escola deve ser criadora de 

desafios e questionamentos que incentive os educandos a pensar, analisar e 



desenvolverem o senso crítico, construindo assim um futuro digno, consciente 

de si e de suas responsabilidades, nestas inclusas e pertinentes as de trânsito. 

Os temas transversais não são novas disciplinas, e sim conteúdos 

educacionais, interligados a elas, voltados para fatores sociais, que serão 

construídos em sala de aula, através de atividades que contribua para a reflexão 

sobre esses temas.  

Para Rios (2009 sem paginação) a “Educação para o trânsito”, deve ser 

inserida como disciplina do processo educacional, sem ser disciplina específica 

na área de trânsito, mas que sua ementa contemple a ética, educação, valores, 

saúde, autoestima, valorização da vida.   

Ainda enfatiza que uma educação de qualidade precisa estar ligada a 

valores de cidadania, mas sabe que na prática a realidade é oposta, diz que a 

transversalidade, deve ser trabalhada de forma contínua e sistemática, 

interligando-se e adaptando-se a outras disciplinas.  

Como exemplo, tomando a disciplina de biologia e ciências, trabalha-se 

assuntos relacionados a primeiros socorros, trazendo a realidade das vítimas de 

acidentes e consequências. 

Na disciplina de artes, os alunos podem produzir materiais educativos, 

como placas, semáforos, maquetes, entre outros. Aulas de matemática e 

português as estatísticas, leitura, interpretação, redações e poesias. Já em 

sociologia trabalha-se a reflexão e discussão das ações no trânsito.  

São inúmeras as possibilidades encontradas na transversalidade de 

educação de trânsito dentro das escolas, o que permite enriquecer os conteúdos 

das disciplinas do núcleo comum do currículo 

A transversalidade, a princípio, parece ser uma solução viável. Porém, 

para que ela aconteça, o trânsito deve ser inserido em várias 

disciplinas e em vários conteúdos curriculares. Será que os 

professores irão elaborar atividades transversais de trânsito? (RIOS, 

2009 sem paginação). 

 

A autora chama para a mobilização dos educadores, para a tomada de 

consciência, em prol da educação para o trânsito nas escolas. Lutando para ter 

espaço nas instituições de ensino, pois os educadores devem ser conscientes 



que a escola é ponte na formação de opinião e mudança de ações, e com a 

colaboração de todos podendo desenvolver um trabalho gratificante em favor da 

sociedade. Como professora ela relata suas dificuldades. 

Senti na pele” algumas das dificuldades do professor brasileiro, turmas 

numerosas, alunos indisciplinados, problemas de aprendizagem. Sei o 

quanto é sacrificante ter que deixar a família e trabalhar três períodos 

para garantir mais conforto aos filhos. Ter que abrir mão do lazer dos 

fins de semana para ficar preparando aula e corrigindo prova. Por isso 

entendo a aflição de muitos mestres, compreendo por que estão 

sempre sem tempo, por que resistem a assumir compromissos com 

projetos que possam lhes dar mais trabalho. Já passei por isso (RIOS, 

2009). 

A pesquisa aqui desenvolvida permite trazer, junto com Rios e outros autores 

pesquisados, algumas sugestões a serem trabalhadas nas disciplinas 

interligadas ao trânsito.  

Na Língua Portuguesa: a leitura e a interpretação de textos 

jornalísticos, literários entre outros, sobre o tema trarão diferentes 

elementos para debate;  

Na Geografia: o estudo das diferentes paisagens que compõem os 

espaços rurais e urbanos provocará uma visão crítica e aprofundada 

em relação ao próprio município; além do estudo dos meios de 

transporte e dos tipos de veículos 

Na Matemática: a análise de indicadores de trânsito possibilitará a 

identificação de problemas no trânsito e a busca de soluções;  

Na História: o reanimar de cenas do transitar humano reforçará a visão 

de que todas as pessoas são responsáveis pela construção da 

realidade; além da história do automóvel e dos itens de segurança a 

ele incorporado, por exemplo, 

Na Arte: o acesso a diferentes formas de expressão que abordam o 

trânsito remeterá a exteriorização de sentimentos e de ideias; e o 

estudo dos símbolos e representações de trânsito 

Nas Ciências Naturais: a reflexão sobre as relações entre trânsito, 

ambiente, ser humano e tecnologia favorecerá a integração ao 

ambiente e à cultura, oportunizando ações de respeito e de 

preservação do espaço público; 

Na Educação Física: o desenvolvimento de habilidades corporais e de 

noções espaciais será imprescindível à compreensão da importância 

do ato da locomoção para a vida humana.  

 

É importante compreender que este trabalho deve ser permanente nas 

escolas. Ninguém apreende valores em um dia, em uma semana, em um 

ano. Assim, para que o trânsito seja transversalizado, é necessária a 

formação dos professores. Eles precisam estar preparados para desenvolver 



o tema trânsito como prática educativa cotidiana. E para isso, devem ter 

representações adequadas sobre o assunto. 

 

5. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados da pesquisa que demonstra a necessidade de maior 

atenção para com o trânsito, visando diminuir sua problemática, é possível afirmar que 

a educação para o trânsito é imperativa cada vez mais forte. O tipo de educação para o 

trânsito depende da realidade local, mas é problema mundial. Por isso a pesquisa 

aponta que pode ser trabalhado de maneira transversal, interligada às disciplinas da 

grade curricular das escolas, permitindo aos educandos adquirir conhecimentos que 

tragam mudanças de atitudes e preparação para um trânsito seguro, mudanças 

imediatas, mas também em longo prazo.   

Baseado no Código de Trânsito Brasileiro, em cumprimento do Art. 74 “A 

Educação para o trânsito é direito de todos”, diante do exposto através deste trabalho, 

conclui-se que educação para o trânsito deve ser inserida como tema transversal, 

através de um trabalho gradativo e permanente em todos os níveis e modalidades de 

ensino, sendo o educador capacitado através de cursos, especializações na área, o que 

permitirá conhecer o trabalho a desenvolver, deixando de transmitir conhecimentos 

vagos que não condizem com a realidade, mas que traga a real problemática do trânsito 

para conhecimento e conscientização tanto de sua importância quanto de seus perigos. 

Trânsito não é menos importante que a disciplina de matemática ou de língua 

portuguesa, comparativa que vem reforçar que não é possível separa-la da vida do 

cidadão, utiliza-se trânsito e matemática desde o início ao fim do dia. 

A proposta da capacitação dos profissionais visa dar oportunidade de informação 

qualificada e real, enfatizando as dificuldades locais, levando em consideração e 

acreditando que somente através da educação qualificada e despertando nos 

educandos a reflexão de seus atos, é que conseguiremos atingir algumas mudanças 

necessárias para que toda a sociedade seja beneficiada. 

Profissionais em ação especializados em trânsito dentro das instituições de 

ensino estarão construindo uma sociedade futura com menos violência e mortes, e mais 

respeito e convívio harmonioso, o que permitirá benefícios para todos.  
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