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INTRODUÇÃO

Face a inexistência de uma formação qualificada para os profissionais que atuam
como Instrutores de Trânsito nos Centros de Formação de Condutores (CFC) e, de
acordo com os indicadores no que tange as estatísticas de acidentes de trânsito,
sinalizadas pelo Ministério da Saúde, que aponta um número expressivo em mortes
ocorridas no trânsito, fazem-se necessárias medidas de contenção destes
resultados negativos através de educação e capacitação para o trânsito.
GRÁFICO 1 – Mortos em acidente de trânsito no Brasil

OBJETIVO

- Contribuir com a formação dos profissionais que
atuam nos CFC.
MATERIAIS E MÉTODOS

O recurso teórico-metodológico utilizado é de
amostragem
quali\quant,
considerando
as
Resoluções nº 358, de 13 de agosto de 2010, e a de
nº 572, de 16 de dezembro de 2015, do Contran.
Fonte: DATASUS. Disponível em:
http://www.viasseguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais/estatisticas_do_ministerio_da_saude. Acesso: 19 fev. 2017.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Atualmente dos 6.320 alunos atendidos no curso de formação, temos 89% atuando
nos CFC como instrutores teórico-práticos, 6% atuando como instrutor em empresas
de transporte, e 5% fora da área de instrutoria, por ter feito o curso apenas como
preparatório para concurso.
CONCLUSÃO

Se levarmos em consideração os impactos que a formação inicial e continuada para
profissionais dos CFCs vem oferecendo, é possível assegurar que o trânsito venha a
ter um caráter mais humanizado e, consequentemente, uma redução significativa de
acidentes e óbitos. Sendo assim, evidencia-se a importância do Instrutor de Trânsito
no que concerne ao aprimoramento do processo de formação de condutores.
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