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Introdução: O trânsito constitui-se em problema social com repercussões negativas, tal
como, morbidades e óbitos. Nesse contexto, priorizou-se a capacitação do ciclista
tendo como público alvo, vereadores mirins da Câmara Municipal de Ipatinga. As
atividades realizadas através das ações de extensão de Educação no Trânsito do
Unileste permitiram aos educados o conhecimento da legislação e efetiva conexação
com a realidade regional. As estratégias pedagógicas incluíram a exposição dialogada
e jogos didáticos. Para reconhecer à percepção dos educados foi utilizada a técnica da
entrevista. Constatou-se bom nível de entendimento e sendo explicitada preferência
por atividades lúdicas. Reconheceu-se que a ação demanda continuidade. Objetivo:
Promover educação no trânsito através de atividades de formação em diferentes
espaços de interação com os atores sociais e, possibilitar aos participantes a
compreensão quanto às suas dificuldades e reais oportunidades de avanço para tornar o
trânsito seguro para o ciclista. Metodologia: Realizou-se em junho/2017 oficina
educativa para vereadores mirins de Ipatinga, MG, Brasil, utilizou-se exposições
dialogadas fundamentadas em situações significativas e contextualizadas, que ativam a
capacidade cognitiva do educado. A capacitação promoveu discussão quanto à
legislação de trânsito, manutenção preventiva e importância dos equipamentos de
segurança para ciclistas. Além disso, durante o debate circular ocorreu o registro das
ponderações realizadas pelos educados para envio ao poder público. Em complemento,
procurou-se identificar nível de interesse, percepção dos educados em relação ao
conteúdo exposto e satisfação em relação aos instrumentos didáticos e disposição dos
participantes para pró-atividade no trânsito. Resultados: As exposições dialogadas
desenvolvidas objetivaram a construção de conhecimentos com foco na realidade do
trânsito regional. A estratégia contribui para compreensão da legislação do trânsito,
elucidação dos seus respectivos arcabouços teóricos subsidiando discussões
aprofundadas, a saber: mecanismos de interação do ciclista com o trânsito e desse
modo concretizando informações significativas para fortalecimento do caráter e
cidadania.
Destaca-se o emprego de linguagem de fácil entendimento melhorando o
conhecimento e consequentemente a condição para o enfretamento em relação aos
problemas do trânsito, facilitando a autonomia, promovendo adesão, tornando-os
capazes de entender como as ações individuais influenciam nas condições de
segurança para o ciclista.   
O uso de atividade lúdica com desenvolvimento da palavra cruzada pode ser
compreendido com um espaço privilegiado para os jovens capacitados recriarem a
realidade vivida e compreendê-la. Constataram-se repercussões positivas no
ensino/aprendizagem.
Finalizando, a entrevista realizada explicitou bom nível de interesse e satisfação dos
educados em relação ao trabalho formativo. Tal condição, pode ser atribuída ao 
processo pedagógico dialético partindo do pressuposto de gerar sucessivas perguntas
em função da vivência dos educados, acerca do tema abordado. Ponderou-se
positivamente também quanto ao uso da palavra-cruzada com definições sobre o tema
abordado permitindo aprendizam significativa. Conclusão: Os achados explicitaram a
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relevância da capacitação do ciclista. A receptividade dos educados e nível de
conscientização comprovam que o ensino tradicional não é a melhor opção para a
formação de uma cultura de segurança no trânsito. É preciso extrapolar os limites da
mera transmissão de conhecimentos favorecendo a cidadania.
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