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INTRODUÇÃO 
 
O Fórum de Mobilidade Urbana e Educação é uma das ações do projeto de extensão 
Circulando Cidadania, vinculado ao Programa UniverCidade Educadora e Inteligente e, 
tem como objetivo desenvolver diretrizes sobre mobilidade urbana e educação no 
trânsito na cidade de Passo Fundo. Nesse sentido, está sendo desenvolvida uma 
pesquisa intitulada Vidas no Trânsito, onde são feitos levantamentos dos acidentes de 
trânsito na cidade de Passo Fundo, bem como das atividades preventivas e educadoras 
realizadas com a população e se estas estão gerando resultados esperados.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Diariamente trafegam pela cidade de Passo Fundo milhares de veículos e, a cada ano 
esse número aumenta progressivamente, o que acaba refletindo diretamente na 
probabilidade de ocorrerem mais acidentes no trânsito. Para evitar esse acréscimo nos 
acidentes, ações educativas sobre o trânsito para a população são medidas que geram 
efeitos positivos. Com esse intuito o Núcleo de Educação para o Trânsito da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública de Passo Fundo, um dos parceiros do Fórum de 
Mobilidade Urbana e Educação, vem desenvolvendo nos últimos anos projetos de 
conscientização sobre o trânsito com um público alvo de 120.029 pessoas, incluindo 
crianças, adolescentes e adultos. Palestras em escolas e empresas, Blitz da Educação, 
Escolinha de Trânsito Móvel, Semana Nacional de Trânsito, Maio Amarelo entre 
outros, são algumas das atividades que são desenvolvidas desde 2014 (PREFEITURA DE 
PASSO FUNDO, 2019). Com o desenvolvimento dessas ações, conforme dados do 



 

Detran, o número de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Passo Fundo vem 
diminuindo. No ano de 2014 foram 29 vítimas, em 2015, 14 vítimas, em 2016, 08 
vítimas, em 2017, 16 vítimas e, em 2018, 08 vítimas, culminando em uma redução de 
mais de 50% se comparado os anos de 2014 e 2018 (RADIO PLANALTO, 2019). Tendo 
em vista as atividades citadas anteriormente, este trabalho tem como objetivo 
principal verificar se os projetos desenvolvidos na cidade de Passo Fundo estão 
realmente gerando mudanças nas ações e se são conhecidas pela população. Para a 
verificação dessas práticas, será realizada uma pesquisa com moradores da cidade. 
Algumas das perguntas aplicadas serão: 
- Como você classifica a educação dos usuários do trânsito? 
- Você conhece algum projeto/ação que é desenvolvido na cidade de Passo Fundo, 
sobre a educação no Trânsito? 
- Você conhece o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito? 
- Você acha que medidas educativas sobre o trânsito causam resultados positivos? 
- Que medidas você acha que seriam necessárias para reduzir o número de acidentes 
no trânsito? 
Com os resultados obtidos nas questões acima, será organizada uma nova lista de 
ações ou de que forma as ações existentes podem ser desenvolvidas para que sejam 
realmente conhecidas pelo público. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Sabendo que a pesquisa ainda está em andamento, não foram obtidas respostas até o 
momento. Entretanto, espera-se verificar se os projetos desenvolvidos na cidade sobre 
educação no trânsito e seus resultados de fato ocorrem, se são conhecidas e 
consideradas suficientes pela população. Além de construir propostas de projetos de 
educação no trânsito a serem promovidos pelo Fórum de Mobilidade. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. Informações sobre o Núcleo de Educação 
para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Passo Fundo. 
Destinatário: Vívian Aparecida de Moraes dos Santos. Passo Fundo, 29 mai. 2019. 
RADIO PLANALTO. Número de mortes no trânsito de Passo Fundo caiu pela metade. 
Disponível em: http://rdplanalto.com/noticias/33839/numero-de-mortes-no-transito-
de-passo-fundo-caiu-pela-metade. Acesso em: 31 mai 2019  
 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):       
 
 
ANEXOS 



 

      
 
 
 
 
 
 
 


