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Objetivo: Explicitar a importância da continuidade das ações educativas do projeto de
extensão “Educação no trânsito: Ferramenta para a vida” para a formação dos
cidadãos, tendo em vista a redução das perdas sociais, econômicas e ambientais
pertinentes aos acidentes decorrentes do tráfego urbano.  Metodologia: Realizou-se
levantamento estatístico relativo aos acidentes de trânsito que ocorreram no município
de Ipatinga, Minas Gerais, em 2009, utilizando-se os dados fornecidos pela Secretaria
Municipal de Serviço Urbano e Meio Ambiente (SESUMA) da Prefeitura Municipal
de Ipatinga (PMI). Vale destacar que as informações estavam disponíveis para consulta
pública sendo periodicamente veiculadas nos jornais regionais. Além disso, buscou-se
identificar as formas de inserção do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
(UnilesteMG) no contexto regional visando contribuir para melhoria dos indicadores
sociais.  Resultados: Foram contabilizados, em 2009, 4.072 acidentes de trânsito no
perímetro urbano do município de Ipatinga. Constatou-se que 65,7% dos eventos
trouxeram como conseqüência os agravos à saúde humana. Os acidentados
apresentaram os mais diversos tipos de distúrbios funcionais, incluindo-se as lesões de
caráter permanente. Exemplificando, podem-se citar as fraturas que atingiram a
medula óssea e as amputações. Os motociclistas do sexo masculino com até 29 anos
foram preponderantes nos acidentes de maior gravidade. Além disso, os idosos
representaram o grupo com maior incidência de atropelamentos. O percurso com maior
frequência e gravidade de acidentes foi o trecho compreendido pela BR – 381. Vale
destacar, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada classificou aquela rodovia
como a mais perigosa ao nível nacional. As principais causas dos acidentes de trânsito,
apontadas pelo Departamento Nacional de Trânsito, referem-se à falta de atenção e o
desrespeito à sinalização. Constatou-se a necessidade da ação universitária, através da
aplicação de oficinas educativas, contribuindo para a formação de uma nova noção de
cidadania no tráfego urbano. Nesta linha de atuação, entre 2009 e 2010, o projeto já
desenvolveu ações com discentes de escolas da rede pública municipal e com
colaboradores da PMI, totalizando cerca de trezentas pessoas. Conclusão: Os achados
deste estudo denotaram que o projeto de extensão ”Educação no trânsito: Ferramenta
para a vida” demanda continuidade, visando avanços ao nível da saúde coletiva através
da conscientização dos atores sociais. Vale destacar, que os graduandos inseridos no
projeto também são motivados para a observância da legislação de trânsito.
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