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Introdução: Os levantamentos estatísticos da Polícia Rodoviária de Trânsito - PRF
(2010) indicam que pelo menos 5% dos acidentes de trânsito envolvem os ciclistas.
Tais eventos, muitas vezes, implicam incapacitações permanentes incapacitantes, tais
como, as lesões na médula, perda de membros superiores/inferiores e óbitos. A
gravidade do dano se relaciona com a precariedade no uso de equipamentos de
proteção. Além disso, a PRF informa que a maioria dos sinistros é causada pela não
observância das normas de circulação no trânsito. Nessa abordagem se constata a
relevância da formação dos atores sociais através de capacitação visando a diminuição
das perdas socioambientais. Objetivo: Explicitar a relevância dos programas de
capacitação direcionadas para ciclistas e apresentaara os procedimentos para
formulação de oficinas educativas. Metodologia: Para a formulação das oficinas
educativias para ciclistas implementou-se a revisão da literatura com estudo sobre as
normas de circulação no trânsito e mecanismos de prevenção de acidentes. Além disso,
foram selecionados vídeos educativos sobre ciclistas e analisados dados de
levantamentos estatísticos da PRF e eleboração de instrumentos para coleta de dados
em observância aos cuidados éticos.  Resultados: Identificou-se que as oficinas
deverão ser divididas em quatro etapas: i) apresentação e discussão de dados
estatísticos; ii)exposição dialogada das normas de circulação no trânsito para ciclistas;
iii) debates fundamentados na análise de vídeos educativos; e iv) jogos lúdicos sobre a
temática. Além disso, se constatou que as oficinas deverão ser desenvolvidas para
diversas faixas etárias, incluindo-se crianças, sendo importante a aplicação das diveras
ferramentas pedagógicas.  Conclusão: Os achados evidenciaram a relevância da
sistematização de oficinas educativas direcionadas para os ciclistas em suas diversas
faixas etárias. Especialmente atenção deve ser dada às ferramentas pedagógicas de
forma a se garantir uma dinâmica adequada para manutenção da atenção dos
participantes.

Palavras-chave: Trânsito. Ciclistas. Oficinas educativas. 

Agências de fomento: FAPEMIG, UnilesteMG

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


