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PALAVRA DA DIRETORA

É com grande satisfação que recebemos, neste 
momento, os novos servidores do DETRAN, os 
quais passam a estar engajados em nossa valiosa 
missão de planejar, coordenar, fi scalizar, controlar 
e executar a política estadual de trânsito no Ma-
ranhão. 

O órgão que passará a fazer parte de suas vidas 
a partir de agora é complexo, imenso, estratégico 
e, acima de tudo, apaixonante, concatenando em 

si uma diversidade de atribuições e possibilidades ilimitadas de crescimento 
pessoal e profi ssional.

Além das práticas de ética, probidade e honestidade, bem como das respon-
sabilidades inerentes ao bem servir a sociedade maranhense, aproveitamos a 
oportunidade para convocá-los a serem agentes de um trânsito mais humani-
zado, seguro e pacífi co para todos nós. 

Temos a certeza de que o maior patrimônio do Detran-MA são as pessoas que 
o fazem diariamente, por isso temos trabalhado incessantemente na cons-
trução de um ambiente acolhedor e produtivo. Por isso, pedimos que entrem 
com a mente disposta a aprender, com ânimo em construir um órgão cada vez 
melhor e com o coração aberto à convivência fraterna conosco. 

Esperamos sinceramente que a experiência que ora se inicia seja excelente, 
duradoura, iluminada, abençoada e defi nitiva em suas vidas.

 Sintam-se acolhidos por todos e sejam muito bem-vindos! 

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral do DETRAN-MA



PALAVRA DA COORDENADORA

Falar sobre Educação para o Trânsito, como gestora da pasta 
no DETRAN/MA, é uma grande satisfação, pois Salvar Vidas é o 
sentimento que move nosso trabalho.

Construir um trânsito seguro e efi caz passa não somente por 
bons projetos de mobilidade urbana, mas também, pela cons-
cientização maciça de uma sociedade que precisa compreen-
der que o valor pela vida se traduz pelo comportamento seguro 
no trânsito, tais como: utilização do cinto de segurança, uso 
do capacete, obediência a sinalização de trânsito, uso da faixa 
de pedestre, dentre outras atitudes de respeito às normas de 
trânsito.

Dessa forma, o DETRAN-MA, enquanto Órgão Executivo Estadual de Trânsito prioriza as ações 
educativas, por compreender que os serviços desenvolvidos pela Coordenadoria de Educação 
para o Trânsito, são imprescindíveis para a transformação do comportamento humano no trân-
sito, uma vez que atitudes como respeito, solidariedade, cortesia e responsabilidade são cons-
trutoras de um trânsito cidadão, onde, pedestres e condutores convivem de forma harmônica 
nas vias.

Portanto, educar para um trânsito seguro é mais que orientar sobre as regras e os cuidados 
com a segurança nas vias. É estimular e promover a prática de valores positivos e de atitudes 
corretas, como por exemplo, a tolerância e a gentileza com o próximo, pois o trânsito é o refl exo 
do nosso comportamento no dia a dia.

Nesse sentido, nossas ações são voltadas para toda a sociedade, pessoas das mais diversas 
classes sociais e faixas etárias; pois entendemos que enquanto que o trabalho com as crianças 
consiste na construção de conhecimentos, valores e atitudes, com os adultos partimos da ne-
cessidade de reconstrução desses saberes, pois pensar que não adianta educar um adulto é 
um grande equívoco, uma vez que o ser humano é capaz de aprender durante todo o seu ciclo 
de vida.

Assim, preservar vidas é o desafi o diário do DETRAN/MA, por meio de seus programas, campa-
nhas e ações educativas direcionadas a conscientização dos atores viários para viver, conviver e 
se relacionar no trânsito de forma pacífi ca e saudável, sendo a educação para o trânsito o instru-
mento mais efi caz para redução da violência no trânsito a longo e médio prazo, pois conforme as 
palavras do grande fi lósofo grego Sócrates: “O segredo da mudança é não focar toda sua energia 
em lutar com o passado, mas em construir diariamente o novo”.

Rositânia Pereira de Farias
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APRESENTAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, consciente do seu papel 
institucional, por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, desen-
volve ações educativas de trânsito, de forma permanente, pois estas se consti-
tuem direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito.

Nesse sentido, o MANUAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO tem por fi nalida-
de apresentar as principais ações, projetos e campanhas educativas desen-
volvidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito do DETRAN-MA, que 
objetivam conscientizar os atores viários sobre a importância de obedecer as 
normas de segurança no trânsito, como forma de diminuir os índices de violên-
cia no trânsito no Maranhão.

Desta feita, este MANUAL contemplará a Política Nacional de Trânsito, a Edu-
cação para o Trânsito, as Ações Educativas desenvolvidas pelo DETRAN-MA, 
a Operação Lei Seca, Quantitativos de Ações Desenvolvidas e demais ações 
internas desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito em 
datas comemorativas, tais como: Dia da Mulher, São João, Dia do Servidor, 
Outubro Rosa, Natal, dentre outras.

Com este MANUAL almeja-se que o leitor tenha uma visão geral das atividades 
desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito e compreenda 
a importância das ações preventivas como a melhor forma de salvar vidas no 
trânsito.
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INTRODUÇÃO

O Código de Trânsito Brasileiro conceitua o trânsito como a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fi ns de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga. Figura-se como um direito de todos e dever 
dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (BRASIL, 1997).

Ao explanarmos sobre o trânsito, faz-se relevante ressaltar o tripé sob o qual ele se erige e 
os elementos que o compõem:

a. Engenharia: infraestrutura de vias, sinalização, fl uidez de tráfego de veículos e pessoas;

b. Educação: fomenta a assimilação de conhecimento técnico somado à construção de 
valores éticos;

c. Esforço Legal (enforcement): a fi scalização somada aos órgãos que fazem cumprir as 
penalidades aplicadas, promovendo a possibilidade de intervenção para correção do com-
portamento.

A partir dessas noções, podemos avançar alguns passos: perceber e entender o trânsito 
como um bem social que pertence a todos, ou seja, todos têm direito ao trânsito, assim como a 
responsabilidade de construir um trânsito mais seguro e menos violento. É fundamental conce-
ber que o trânsito é feito prioritariamente por pessoas, consistindo num jogo social que abarca 
condutores e pedestres numa disputa de tempo e acesso aos lugares.
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As estatísticas nos mostram uma realidade assustadora, aproximadamente 90% dos aci-
dentes de trânsito com vítimas fatais são causados pelo fator humano, o que nos leva a concluir 
que o comportamento humano é a principal causa da violência no trânsito (PONTES, 2013). 

Eis um direcionamento para a questão acerca do que leva alguém a cometer uma infra-
ção de trânsito, podendo provocar um acidente e até mesmo uma morte no trânsito. A falta de 
conhecimento sobre a legislação de trânsito não é uma resposta única e isolada. Rozestraten 
(1986) afi rma que a motivação para o ato infracional tem origem na área comportamental, men-
cionando os seguintes comportamentos como rotineiros e grandes causadores da violência no 
trânsito:

a. Comportamento egoísta no trânsito: querer sempre em todas as situações a garantia de 
todos os direitos e o mínimo possível de deveres a serem cumpridos; 

b. Pensamento de fazer ou usar as regras de acordo com suas conveniências;

c. Imposição dos motoristas no trânsito pela força bruta, respaldados pela impunidade. 

Então, é legítimo pensarmos que o comportamento humano pode ser a causa, mas tam-
bém é a chave para que haja modifi cações radicais no contexto brutal do trânsito. É na mudan-
ça de nosso pensamento e de nossa conduta nesse espaço complexo que a violência pode se 
transformar em paz e cordialidade, resultando na construção de um trânsito mais seguro para 
todos.

Hoje insurge a necessidade urgente dessa construção e isso perpassa o dever ético de 
assumirmos nosso compromisso como protagonistas da mudança. A mobilidade humana pre-
cisa de fato seguir as regras que estão defi nidas em vários documentos normativos (Código de 
Trânsito Brasileiro, Constituição Federal etc.), rompendo com os atos supracitados tão nocivos e 
arraigados na nossa cultura. E isso fomenta uma série de desdobramentos: um trabalho efi caz 
de reconstrução de um trânsito mais seguro só acontece com a partilha de responsabilidades e 
a união sinérgica dos diversos setores da sociedade. 
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POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO

Para trabalhar com o trânsito, é preciso conhecer a Política Nacional de Trânsito (PNT). 
Suas diretrizes foram aprovadas na Resolução do CONTRAN nº 166 de 15 de setembro de 2004. 
A PNT concebe caminhos e fomenta condições para a abordagem do trânsito de forma integrada 
ao uso do solo, ao desenvolvimento urbano e regional, ao transporte em suas diferentes moda-
lidades, à educação, à saúde e ao meio ambiente. 

Ademais, a PNT integra objetivos e diretrizes que intencionam traduzir valores, princípios, 
aspirações e anseios da sociedade, em busca do exercício pleno da cidadania e da conquista 
da dignidade humana e da qualidade de vida plena. Em se tratando de seus objetivos, temos:

I. Priorizar a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente, visando à redução do nú-
mero de vítimas, dos índices e da gravidade dos acidentes de trânsito e da emissão de poluen-
tes e ruídos;

II. Efetivar a educação contínua para o trânsito, de forma a orientar cada cidadão e toda 
a comunidade, quanto a princípios, valores, conhecimentos, habilidades e atitudes favorá-
veis e adequadas à locomoção no espaço social, para uma convivência no trânsito de modo 
responsável e seguro;

III. Promover o exercício da cidadania, incentivando o protagonismo da sociedade com sua 
participação nas discussões dos problemas e das soluções, em prol da consecução de um com-
portamento coletivo seguro, respeitoso e não agressivo no trânsito, de respeito ao cidadão, con-
siderado como o foco dos esforços das organizações executoras da Política Nacional de Trânsito;

IV. Estimular a mobilidade e a acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando as condi-
ções necessárias para sua locomoção no espaço público, de forma a assegurar plenamente o 
direito constitucional de ir e vir, e possibilitando deslocamentos ágeis, seguros, confortáveis, 
confi áveis e econômicos;

V. Promover a qualifi cação contínua de gestão dos órgãos e entidades do SNT, aprimoran-
do e avaliando a sua gestão.

Nota-se que a educação para o trânsito confi gura-se como um dos objetivos 
da Política Nacional de Trânsito, justifi cando, desse modo, que direcionemos nossa 
atenção para ela. Se quisermos que o trânsito mude, a educação é uma via muito 
importante para conseguirmos. Então, é tempo de falar um pouco mais sobre ela.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário dos componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito (BRASIL, 1997). Este consiste no agente da Política Nacional 
de Trânsito, composto por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (BRASIL, 2004).

Tomando o indivíduo como protagonista no trânsito, a educação para o trânsito enfatiza a 
participação popular na resolução de problemas, bem como na implantação de mudanças. Além 
disso, pressupõe um processo de aprendizagem continuada, focando no ser humano e vislum-
brando mudanças de comportamentos, valores e atitudes. Apresenta-se como um instrumento 
de solução de confl itos, promovendo novos hábitos. 

Desse modo, ela:
a. Vincula-se às relações de convivência entre as pessoas;
b. Legitima o respeito à vida, ao outro, às normas;
c. Necessita de uma abordagem multidisciplinar e intersetorial.

Além disso, a educação para o trânsito necessita da articulação entre o Sistema Nacional 
de Trânsito e Sistema Nacional de Educação, a partir de planejamento estratégico, ações inte-
gradas, bem como avaliação e monitoramento.

Dito isso, podemos asseverar que a educação para o trânsito não se limita apenas a ensi-
nar regras de circulação, mas, principalmente, contribuir para a formação de cidadãos respon-
sáveis, autônomos e comprometidos com a preservação da vida.
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COORDENADORIA 

O DETRAN-MA, por meio da Coordenação de Educação para o Trânsito (CET), visando uma 
mudança positiva no comportamento dos condutores e pedestres, elevou a educação para o 
trânsito como instrumento imprescindível na redução de acidentes de trânsito no estado, am-
pliando o número de projetos e ações diretas de intervenção e educação para o trânsito, bus-
cando-se parceria com diversas instituições públicas e privadas.

Por meio de milhares de ações de educação para o trânsito, chamou-se a atenção da po-
pulação em geral para a necessidade de adoção de posturas seguras e preventivas no trânsito, 
tais como: respeitar a faixas de pedestres, usar o cinto de segurança, não dirigir alcoolizado, 
transportar crianças de forma segura, assim como os riscos do uso do celular no volante ou o 
não uso do capacete pelos motociclistas.

Cabe mencionar que três divisões compõem a Coordenação de Educação para o Trânsito, 
além da secretaria. Abaixo segue uma descrição das ações que cada uma realiza.

DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO PARA O TRÂNSITO

a. Elaboração e execução de programas e projetos de educação para o trânsito que promo-
vam o acesso da população em geral aos diversos temas de segurança viária;

b. Realização de cursos de formação e treinamento de professores, agentes de trânsito, 
despachantes, examinadores, diretores e instrutores de autoescola;
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c. Produção de palestras, workshops, seminários e conferências sobre trânsito para insti-
tuições educacionais, empresas, comunidades de bairro e outras entidades afi ns;

d. Divulgação de novas regras de trânsito;

e. Execução da programação anual de eventos na área de trânsito;

f. Articulação com os órgãos e entidades públicas e privadas para realização dos eventos 
programados;

g. Elaboração de documentos, manuais, apostilas e cartilhas referentes a regras de trânsi-
to de acordo com a legislação em vigor;

h. Apoio a policiais e agentes de trânsito no que concerne a treinamento de regras e legis-
lação de trânsito;

i. Coordenação de campanhas educativas na capital e no interior.

DIVISÃO DE ESTATÍSTICA

a. Levantamento estatístico de dados e informações das atividades de trânsito; 

b. Submissão dos dados coletados a um processo de representação de forma utilizável e 
dentro dos padrões estatísticos (tabular e gráfi co) para assegurar o ordenamento e análise 
das informações compiladas;

c. Coleta, manutenção e atualização das informações sobre acidentes de trânsito, armaze-
nando-as em bando de dados;

d. Emissão de relatórios periódicos para subsidiar a área de planejamento: gera visibilida-
de dos dados e contribui para a criação de políticas públicas voltadas a segurança viária 
no estado do Maranhão;

e. Elaboração dos seguintes bancos de dados:

- Banco de Dados de Vítimas de Acidentes de Trânsito (BDVAT): sistematiza os nú-
meros de pessoas lesionadas e mortas no trânsito no estado do Maranhão;

- Banco de Dados de Ações Educativas de Trânsito (BDAET): sistematiza os núme-
ros de ações educativas desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação para o Trân-
sito (Sede) e nas CIRETRANS;

- Banco de Folgas de Atividades Educativas de Trânsito (BFAET): sistematiza o quan-
titativo de folgas decorrentes da participação em ações educativas dos servidores e 
funcionários do DETRAN-MA.

f. Criação dos seguintes instrumentos estatísticos: Anuário Estatístico das Ações Educati-
vas, Relatório Estatístico do Maio Amarelo, Relatório Estatístico da Semana Nacional de 
Trânsito, dentre outros. 
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DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

a. Elaboração, acompanhamento e avaliação dos projetos e programas de trânsito, desti-
nados a introduzir melhorias no sistema de trânsito e segurança das vias;

b. Realização de estudos para determinação das causas geradoras dos problemas de trá-
fego;

c. Emissão de pareceres técnicos, quando solicitados;

d. Produção de planilhas de custos para a sinalização de trânsito, de preços unitários dos 
serviços e cronogramas fi sico-fi nanceiro de projetos;

e. Prestação de desempenhos de plantas de sinalizações de trânsito;

f. Desenho de layout de placas de sinalização, plantas arquitetônicas e de geometria de 
vias: Projetos de Sinalização Horizontal, Vertical e Semafórica, onde primeiramente visita-
-se in loco o município em questão para levantamento da área, e, posteriormente compa-
tibilização ou elaboração de mapas.

g. Programação da composição e arte fi nal dos projetos;

h. Efetuação de visitas técnicas em diversas Pistas para Exames Práticos Veiculares Cate-
goria “A” em todo o estado do Maranhão para averiguação, comparando com os parâme-
tros estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro para posterior Homologação;

i. Elaboração de projetos e reformas dos pátios de prova prática de Direção Veicular, com 
demarcações como a de baliza e pista de moto, gerando como produto desenhos, Plantas 
Arquitetônicas e de Geometria de vias;

j. Ampliação de mapas e plantas;

k. Controle e guarda do material produzido;

l. Apoio ao setor da Controladoria, realizando Vistorias Técnicas para dar prosseguimento 
aos processos de Credenciamento de Centros de Formação de Condutores, Clínicas Médi-
cas e Escritórios de Despachantes.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Abaixo, o rol de projetos idealizados e promovidos pelo DETRAN-MA, através da Coordena-
ção de Educação para o Trânsito, em 2018:

AGENTE MULTIPLICADOR: tem como objetivo realizar capacitações e treinamentos volta-
dos para educadores e agentes de trânsito, promovendo a difusão de conhecimentos teóricos e 
práticos sobre o trânsito, no estado do Maranhão;

COMUNICA DETRAN: difunde o conhecimento de trânsito e ações educativas através das 
mídias de comunicação e meios tecnológicos;

CONDUTOR DO AMANHÃ: propicia aos alunos do Ensino Médio e de Autoescolas experiên-
cias práticas e refl exões sobre a importância de agir com responsabilidade no trânsito, fomen-
tando desenvolve comportamentos seguros e solidários com ênfase nos valores e nas atitudes 
para o exercício da cidadania nas vias públicas;

CONHECENDO O DETRAN: consiste nas visitas de alunos da rede pública de ensino às 
instalações dessa autarquia, contando com a realização de atividades lúdicas e palestras edu-
cativas;

DETRAN CULTURAL: tem como objetivo levar diversas ações educativas para espaços pú-
blicos e pontos turísticos, proporcionando lazer, entretenimento e educação de trânsito para 
crianças e familiares;
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DETRAN SOLIDÁRIO: voltado para a realização de campanhas e ações ligadas ao volun-
tariado e/ou altruísmo, tendo o engajamento dos servidores do DETRAN no papel de agentes 
transformadores;

DETRAN VAI À ESCOLA: realização de palestras e ofi cinas por educadores da Coordena-
ção de Educação para o Trânsito do DETRAN, das CIRETRANS e Postos Avançados. O intuito é 
utilizar o espaço das escolas para multiplicar os conhecimentos em trânsito, bem como levar os 
alunos a pensar sobre a responsabilidade de todos na construção de um trânsito mais seguro. 
O objetivo do projeto é dispor de situações a partir do dia-a-dia dos alunos que possibilitem a 
aprendizagem e educação no trânsito de qualidade;

DETRAN VOLANTE: sensibiliza condutores em geral, no ambiente organizacional, no que 
diz respeito à importância da adoção de comportamentos seguros no trânsito e o quanto tais 
condutas podem refl etir na vida profi ssional e pessoal;

DIREÇÃO CERTA, MAIS QUE UM PAPO DE BAR: realiza várias ações de cunho edu-
cativo em bares e restaurantes da região metropolitana de São Luís, nos fi nais de semana e 
feriados;

FERIADO BOM É FERIADO SEGURO: voltado para a intensifi cação das ações educativas 
nos feriados, que representam os períodos do ano com maiores incidências de acidentes de 
trânsito;

HUMANIZAR: vítimas de acidentes de trânsito, geralmente cadeirantes, acompanham a equi-
pe do CET em todas atividades educativas dando seu testemunho acerca das consequências 
trágicas da violência no trânsito. O objetivo é sensibilizar, através de uma abordagem mais im-
pactante e realística, as pessoas em geral acerca dos danos causados por comportamentos 
inseguros no trânsito;

BLITZ SE LIGA NA VIA: realização de blitzen educativas nas principais vias municipais do 
Estado, com o objetivo de conscientizar condutores sobre as normas e os cuidados no trânsito;

SERVIDOR EM FOCO: tem como meta a realização de atividades voltadas aos servidores 
do DETRAN, com o objetivo de dar aos mesmos momentos de aprendizado, integração, saúde, 
bem estar e lazer;

SOMOS TODOS PEDESTRES: sensibiliza condutores de veículos automotores e ciclistas 
para o respeito às regras de trânsito, sobretudo à faixa, e aos próprios pedestres, alertando-os 
sobre a importância da utilização dos locais apropriados para travessia e a atenção que devem 
ter ao circularem pelas ruas.

TRANSITARTE: núcleo de artes do DETRAN/MA que realiza atividades lúdicas, performances 
musicais, encenações teatrais, contação de histórias e outras modalidades artísticas, relaciona-
das ás boas práticas e comportamentos seguros no trânsito.
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AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Dentro dos projetos do DETRAN-MA, a equipe de educadores da Divisão de Orientação 
para o Trânsito, assim como das CIRETRANS e Postos Avançados, desenvolvem as ações edu-
cativas de trânsito. Estas recebem denominações distintas, de acordo com sua fi nalidade ou 
técnicas de execução. 

Abaixo, as classifi cações e principais características das mesmas:

BLITZES EDUCATIVAS: São ações de conscientização e educação para o trânsito que ocor-
rem em avenidas ou rodovias, voltadas para condutores de veículos automotores. As mesmas 
são realizadas com o apoio da Polícia Militar e/ou Companhias Municipais de Trânsito;

ABORDAGENS EDUCATIVAS: Atividades externas de cunho explicativo e informativo, onde 
são feitas entregas de materiais educativos, geralmente em locais públicos ou que haja grande 
circulação de pedestres;

PALESTRAS EDUCATIVAS: São palestras voltadas para estudantes da rede pública ou priva-
da de ensino, dentro do projeto ‘DETRAN vai as Escolas’, ‘Condutor do Amanhã’, ‘Tarde Cultural’ 
ou ‘Conhecendo o DETRAN’;

PALESTRAS INSTITUCIONAIS: Modalidade de palestras projeto ‘DETRAN Volante’, voltadas 
para os profi ssionais que ocupam as mais diversas áreas, em empresas, órgãos;
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FAIXAS DE PEDESTRES: Ações educativas de trânsito do projeto ‘Respeito à Faixa de Pe-
destres’, que tem como foco o respeito dos condutores para com os pedestres, bem como aler-
tá-los sobre a importância da utilização dos locais apropriados para travessia, além da atenção 
que devem ter ao circularem pelas ruas;

DOACÕES E ANGARIAÇÕES: Ações voltadas para fi lantropia e voluntariado pelos servido-
res e demais parceiros do trânsito;

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: Atividades executadas pelo ‘TRANSITARTE’, voltadas para 
todos os tipos de público a partir da utilização de ferramentas lúdicas, danças, performances 
musicais, peças teatrais, enquanto um mecanismo de conscientização e educação para o trân-
sito;

EVENTOS ESPORTIVOS: São ações dentro das campanhas nacionais de segurança no trân-
sito (Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito) que convocam um grande contingente de pes-
soas para modalidades como caminhadas, passeios ciclísticos ou corridas, contando-se sempre 
com o apoio dos mais diversos parceiros; 

TOURS EDUCATIVOS: Apresentação dos serviços e dependências da autarquia, dentro do 
projeto ‘Conhecendo o DETRAN’, aos alunos da rede pública e privada, do ensino fundamental 
ao médio;

JOGOS EDUCATIVOS: Jogos lúdico/educativos do projeto ‘Tarde Cultural’ que envolvem uma 
série de brincadeiras e manifestações artísticas, ambientadas na chamada Transitolândia, fer-
ramenta conduzida pelos componentes do ‘TRANSITARTE’; 

CAPACITAÇÕES: Workshops, treinamentos, cursos, seminários, conferências, palestras volta-
dos para a promoção e difusão de conhecimentos teóricos e práticos sobre o trânsito;

REUNIÕES: Encontros voltados para as temáticas de educação para o trânsito, objetivando a 
ampliação dos trabalhos, planejamentos ou solenidades de abertura;

SOLENIDADES: Abertura de campanhas e períodos temáticos de educação para o trânsito, 
inaugurações ou premiações;

HOMENAGENS: Atividades voltadas a homenagear os operadores do trânsito, servidores e 
demais colaboradores, em datas específi cas do ano;

DIVULGAÇÕES EM MÍDIA: Ações de sensibilização e propagação nos mais diversos meios 
de comunicação, televisivos/jornalísticos, físicos ou digitais;

PRÁTICAS SAUDÁVEIS: Ações de sensibilização e propagação de atos saudáveis e de prote-
ção à vida, com a disponibilização de serviços médicos.
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A OPERAÇÃO LEI SECA NO MARANHÃO

A mistura arriscada entre álcool e/ou drogas com direção é fator preponderante do au-
mento nos índices de acidentes e mortes no trânsito em todo o mundo, uma vez que as subs-
tâncias psicoativas alteram as funções cerebrais, diminuindo os refl exos ao volante e alterando 
o comportamento e a consciência do motorista. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos 
países americanos com maior número de mortes no trânsito, sendo o consumo de álcool ao 
volante um dos principais fatores de incremento desses dados.

Pensando em coibir essa prática, o Brasil sancionou a Lei nº 11.705/2008, a denominada 
“Lei Seca”, incluindo dispositivos no Código de Transito Brasileiro que determinam penalidades 
para o condutor que dirigir sob a infl uência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência.

De lá para cá, outras medidas foram adotadas, tanto no campo da legislação que se tornou 
mais rígida nas penalidades aplicadas, quanto em termos do incremento das ações fi scalizató-
rias, por meio da Operação Lei Seca. Nesse sentido, a Operação Lei Seca é realizada em todos 
os estados da federação, geralmente sendo operacionalizada pelas Polícias Militares dos esta-
dos por meio de convênio com os Departamentos Estaduais de Trânsito.

O Maranhão é um dos estados da Federação que integra o Fórum Permanente da Opera-
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ção Lei Seca do Brasil, juntamente com os es-
tados de Alagoas, Distrito Federal, Maranhão, 
Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, cujo 
objetivo é discutir procedimentos operacionais 
para a padronização, em nível nacional, das es-
tratégias de prevenção e repressão para coibir a 
prática da direção após o consumo de álcool e/
ou drogas psicoativas.

Assim, além das ações fi scalizatórias que 
o DETRAN-MA realiza em parceira com a Polí-
cia Militar do Maranhão e das Secretarias Mu-
nicipais de Trânsito, esta Autarquia por meio da 
Coordenadoria de Educação para o Trânsito rea-
liza ações preventivas não somente durante as 
Operações Lei Seca realizadas na Capital e inte-
rior do Maranhão, mas de forma transversal em 
outros projetos, ações e campanhas educativas.

Para tanto, a equipe de educadores de 
trânsito do DETRAN-MA realiza as ações pre-
ventivas por meio da distribuição de material 
educativo, da realização do teste do etilômetro 
com frequentadores de bares e outros espaços 
de entretenimento cultural, de palestras edu-
cativas em instituições de ensino e empresas 
públicas e privadas, dentre outras estratégias 
com vistas a disseminar informações sobre as 
consequências penais e administrativas para 
os condutores que não cumprem as determina-
ções da Lei Seca.
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QUANTITATIVO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

No ano de 2018, o DETRAN-MA desenvolveu um total de 2.182 ações educativas de trân-
sito em 133 dos 217 municípios do Maranhão, o que representou uma abrangência superior a 
60%. Tudo isso possibilitou uma maior interação com a sociedade e os usuários dos serviços 
prestados pela autarquia, assim como estudantes das redes públicas e privadas de ensino, ins-
tituições e empresas de todo o estado. A seguir, os resultados atingidos por abrangências:Com 
este MANUAL almeja-se que o leitor tenha uma visão geral das atividades desenvolvidas pela 
Coordenadoria de Educação para o Trânsito e compreenda a importância das ações preventivas 
como a melhor forma de salvar vidas no trânsito.

EXPOSIÇÃO DE RESULTADOS POR CIRCUNSCRIÇÃO - 2018

Fonte: Divisão de Estatística – CET/DETRAN-MA
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NÚMERO DE AÇÕES POR PERÍODOS OU CAMPANHAS

Fonte: Divisão de Estatística – CET/DETRAN-MA

NÚMERO DE AÇÕES POR PROJETO

Fonte: Divisão de Estatística – CET/DETRAN-MA
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NÚMERO DE AÇÕES POR CATEGORIA - 2018

Fonte: Divisão de Estatística – CET/DETRAN-MA
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FIQUE ATENTO!

Mais informações sobre as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de 
Educação para o Trânsito do DETRAN-MA, tais como: palestras, material 
educativo, formação para educadores ou profi ssionais do trânsito, blitz 
educativa e outras, você encontra nos seguintes canais:

Coordenadoria de Educação para o Trânsito:
(98) 3089 2077

Divisão de Orientação para o Trânsito
(98) 3089 2056

E-mail: 
cet@detran.ma.gov.br

Endereço:
Avenida dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, São Luís-MA. 

CEP: 65.036-901
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