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Introdução: As disfunções socioambientais dos acidentes no trânsito explicitam a
necessidade de ações mitigadoras. Esses sinistros afetam principalmente a população
jovem masculina. Atualmente, esses acidentes representam um custo entre 1% e 3% do
Produto Interno Bruto conforme as informações da Organização Mundial da Saúde.
Nesse contexto, as ações extensionistas de Educação no Trânsito do Unileste buscam
contribuir para o comportamento seguro e redução da morbimortalidade na região do
Vale do Aço, MG, Brasil. Os treinamentos educativos são aplicados em escolas do
ensino fundamental e médio, com apresentação da problemática e discussão das ações
corretas a serem tomadas visando o trânsito seguro. Objetivo: Nesse estudo,
objetivou-se analisar resultados alcançados com aplicação de treinamentos educativos
visando o trânsito seguro. Metodologia: As oficinas educativas foram realizadas por
professores e graduandos do Unileste, vinculados aos projetos de extensão e
direcionadas para formação em normas de circulação no trânsito. As atividades
incluíram a exposição dialogada, estudo fotográfico e discussão de filmes educativos,
sendo realizados durante sessenta minutos para grupos de quarenta discentes,
totalizando trezentos alunos. Os treinados eram estudantes do ensino fundamental e
médio do Instituto Educacional Mayrink Vieira, Ipatinga, MG. Foram identificados
aspectos tal como número de treinados, faixa etária, comportamentos de risco e
medidas preventivas. Formulou-se proposições quanto à qualidade e importância do
trabalho, sendo os dados tratados com estatística simples. Resultados: Constatou-se
que as metodologias utilizadas nas capacitações oportunizaram interação com
diferentes circunstâncias do trânsito regional, favorecendo a construção de referenciais
capazes de produzir ações práticas relacionadas com a segurança do pedestre e
motorista. Exemplificando, o estudo fotográfico mostrando situações com motoristas
usando celular, surpreendeu os participantes e motivando para exercer a fiscalização
no núcleo familiar. As oficinas também discutiram a questão do descarte inadequado
dos resíduos não infectantes, inclusive os recicláveis, que devem ser acondicionados
em lixeiras veiculares específicas. Os participantes pontuaram quanto à necessidade de
aumentar as placas de sinalização quanto ao descarte correto para orientação de
motoristas e acompanhantes. Isto reforçou a necessidade de realizar campanhas para
conscientização dos atores sociais quanto à relevância desse dispositivo auxiliar em
veículos. O processo de formação também discutiu os estudos da Polícia Rodoviária
Federal, mostrando como principais causas dos acidentes de trânsito os erros do
condutor (44,3% do total dos acidentes), falhas com o veículo (21,83%), condições da
via (3,71%) e outras situações (23,61%). Nesse contexto, foi pontuado quanto à falta
de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização e precariedade das
manutenções. Acredita-se que a capacitação dos atores sociais favorece a adoção das
práticas corretas de circulação no trânsito. Conclusão: A coleta de dados realizada
durante as capacitações evidenciou que a educação é fator determinante para redução
dos sinistros relacionados com o trânsito urbano. Além disso, mostrou a urgência de
ampliar as ações de fiscalização quanto ao uso do celular por motoristas e melhoria das
condições das vias públicas.
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