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RESUMO 
O presente trabalho aborda a violência no trânsito e a prevenção, de maneira a 
conscientizar os futuros motoristas sobre os riscos do trânsito. A violência no trânsito 
engrandece seus números quando associada ao consumo de bebidas alcoólicas. A 
violência no trânsito é uma ação que pode ocasionar danos físicos, emocionais, 
morais e espirituais para os indivíduos envolvidos bem como seus familiares e 
amigos. Para o Ministério da Saúde, acidente de trânsito é todo evento com dano que 
envolva o veículo, a via, a pessoa humana ou animais e que, para caracterizar-se, tem a 
necessidade da presença de pelo menos dois desses fatores. Segundo dados do governo 
federal, o número de mortos no trânsito brasileiro anualmente, é de, 
aproximadamente 40 mil mortos. Os alunos questionaram dúvidas que tinham sobre 
o trânsito, como: a idade para habilitar-se, as vias da cidade, multas, entre outras. 
Para que essas perguntas fossem respondidas, convidamos um especialista em 
trânsito. Realizou-se um diário de campo informatizado, onde foram realizadas as 
anotações e os registros fotográficos da participação do convidado. A 
conscientização do motorista com seus próprios atos perante o volante é 
fundamental. Saber que qualquer ação mal executada poderá colocar em risco a 
vida de pessoas inocentes ou de si próprio. Os acidentes de trânsito são a 3° causa 
de morte do mundo, ficando atrás de doenças cardíacas e câncer. Concluímos que o 
conhecimento sobre trânsito é uma forma de ajudar as pessoas a prevenir 
acidentes. Começar a conversar mais com os jovens e explicar as consequências do 
trânsito, é uma ótima maneira de ajudar a evitar os milhares de acidentes que ocorrem todos 
os dias em nosso país, sendo a escola grande meio de multiplicar boas ideias, prevenções e 
cuidados preservando o nosso bem mais importante, a vida. O tema trânsito foi também 
debatido nas aulas da turma, e divulgado através de cartazes espalhados pela 
escola, incentivado pela palestra disponibilizada pelo grupo. 

 
 
 
 

 

 




