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RESENHA  
Considerando os atuais desafios e dificuldades que os profissionais da área da Educação 
enfrentam em seu dia-a-dia, a modalidade semipresencial apresenta-se como uma importante 
estratégia na formação em Educação para o Trânsito, proporcionando autonomia para o 
trabalho nas Unidades Escolares. 
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INTRODUÇÃO 
Regularmente, fazemos escolhas na circulação de acordo com os valores que construímos e 
das oportunidades que tivemos. Algumas destas escolhas contribuem para um melhor 
compartilhamento do espaço público e outras não. 
A circulação, os espaços públicos, as vias, calçadas, praças, enfim, a cidade é um espaço que 
existe em função das relações humanas e de suas necessidades e interesses. Nesse espaço o 
indivíduo constrói valores, exercita sua ética, cidadania e recebe os reflexos de seus atos e 
escolhas. 
Quando o indivíduo se apropria de um novo conhecimento, constrói uma nova consciência de 
mundo, novos valores são formados e sua participação na transformação do meio se torna mais 
plena. 
Os valores que embasaram a formação e transformação das cidades e, principalmente dos 
espaços públicos, não se mostraram justos, igualitários e solidários. Percebemos isso 
claramente ao observar as características dos espaços de circulação que, normalmente, 
oportunizam e estimulam disputas, conflitos e desigualdades. 
Neste sentido, é fundamental desenvolver um novo olhar sobre a cidade. Uma forma diferente 
de perceber o espaço público, a circulação, o trânsito, o transporte, a acessibilidade, o meio 
ambiente etc.  
Para isso, precisamos desenvolver valores e comportamentos que estimulem uma visão global 
e crítica das questões relacionadas à mobilidade urbana, valorizando o coletivo ao invés do 
individual.  
As relações sociais efetivamente vivenciadas, experimentadas, têm influência no processo de 
formação do indivíduo. Não basta dizer o que é adequado ou não para garantir a formação de 
indivíduos capazes de relações saudáveis e éticas. É necessário que eles possam 
experimentar, criticar e refletir sobre fatos, conceitos, princípios, normas e valores de forma a 
reconstruí-los com significado e funcionalidade. 
A escola, enquanto instituição de formação deve propiciar um ambiente que possibilite a 
reflexão e discussão do tema, através de atividades teóricas e práticas, de forma que valores 
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como cidadania, respeito mútuo, justiça, solidariedade e diálogo, possam estar presentes em 
todas as discussões.  
Neste sentido, nada melhor do que investir na formação de profissionais da educação, público 
estratégico na promoção de comportamentos seguros e saudáveis e, na construção de um 
novo olhar para a convivência e compartilhamento da cidade. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS  
 
Diagnóstico 
 
Realizado desde 1992, a formação em educação para o trânsito e mobilidade urbana é uma 
ação permanente destinada a professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e da Educação Especial, das redes de ensino municipal, estadual e particular. 
No entanto, nos últimos anos, diversos fatores influenciaram a disponibilidade dos professores 
que participavam continuamente da formação de multiplicadores, levando a Gerência de 
Educação e Cidadania (GEC) a adotar novas metodologias de ensino. 
Neste sentido, no ano de 2011, a formação passou a ser oferecida na modalidade 
semipresencial.  
Denominada Curso Semipresencial Educação de Trânsito, Mobilidade Urbana e 
Cidadania, busca potencializar a discussão de conceitos e valores relacionados a trânsito, 
transporte, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, acessibilidade, inclusão social e 
cidadania, e contribuir para a construção de um processo educativo, a partir da utilização dos 
recursos tecnológicos, que forme uma rede de multiplicadores atuantes em seus locais de 
convivência com foco na construção de uma cidade mais humana e segura. Além disso, busca 
promover um instrumento para atendimento e implementação da Lei Nº 14.127 de setembro de 
2011 que inclui Mobilidade Urbana e Educação de Trânsito como temas do currículo a serem 
desenvolvidos de forma interdisciplinar nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental do 
Município de Campinas. 
Desta forma, a proposta é gerar um local virtual onde o conhecimento sobre o tema Mobilidade 
Urbana possa ser criado e compartilhado, a partir de um processo de aprendizagem que 
prioriza a interlocução entre os participantes. 
Acreditamos que quando o indivíduo passa a ter consciência de sua vulnerabilidade no trânsito 
e do risco de acidente, bem como dos impactos que suas ações podem trazer sobre a vida de 
outros, é que começa a repensar suas escolhas e agir de forma mais consciente e segura no 
trânsito. 
 
Objetivos 

 Levar os participantes a discutirem temas como cidadania, segurança, acessibilidade, 
inclusão social, meio ambiente e sustentabilidade, visando à mudança de 
comportamento e a construção de um novo olhar para a convivência e compartilhamento 
da cidade; 

 Oferecer fundamentação teórica e prática para que os participantes realizem, de forma 
autônoma, a educação para o trânsito como tema transversal; 

 Promover um instrumento para atendimento e implementação da Lei Nº 14.127 de 
setembro de 2011 que inclui Mobilidade Urbana e Educação de Trânsito como temas do 
currículo a serem desenvolvidos de forma interdisciplinar nas Unidades Escolares do 
Ensino Fundamental do Município de Campinas. 
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Proposições 
 
O curso é realizado na modalidade semipresencial e conta com atividades à distância 
(momentos de debates, observações e pesquisas, quando os participantes têm a possibilidade 
de trocar informações e mensagens com o tutor1 e demais participantes do grupo, realizar e 
encaminhar as atividades propostas e acessar textos e informações disponibilizados na 
plataforma TelEduc2) e presencial (momentos definidos pela EMDEC, quando os participantes 
têm a oportunidade de receber orientações e esclarecimentos referentes ao ambiente virtual e, 
realizar oficinas que explorem os conceitos e valores discutidos em cada módulo). 
Atividades à distância – realizadas em horários e dias definidos pelo próprio participante. Isto é, 
cada integrante escolhe o melhor horário para estudar e realizar as atividades.  
Atividades presenciais – realizadas por todos os integrantes ao mesmo tempo.  
Durante os módulos, cada participante tem a oportunidade de refletir e discutir o tema 
Mobilidade Urbana sobre diversos olhares e, neste processo, é incentivado a relacioná-lo com 
os conteúdos e conceitos trabalhados em sala de aula e nos projetos pedagógicos da escola. A 
proposta é explorar as perspectivas e possibilidades de ações efetivas para a transformação da 
realidade de circulação. 
 

 
Ambiente virtual 

Neste sentido, ao final do Módulo 04 os participantes são estimulados a elaborarem uma 
proposta de intervenção junto às unidades escolares de campinas e disponibilizá-la para a 
leitura de outros, possibilitando a troca de informações entre todos os participantes.  

                                                                 
1 Profissional da EMDEC que atua como mediador do processo educativo. 
2 O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi 

concebido tendo como alvo o processo de formação de professores para informática educativa, 

baseado na metodologia de formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied 

(Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp. 
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Concluído o curso de formação, os participantes são orientados a colocarem em prática as 
propostas de intervenção junto às suas unidades escolares.  
Portanto, a autonomia dos participantes é preservada e incentivada a todo o momento, 
colaborando para que sejam ativos na construção do conhecimento e no desenvolvimento da 
sua prática em Educação de Trânsito. 
Os conteúdos são tratados a partir do conceito de mobilidade urbana, integrando questões 
relativas ao trânsito, transporte, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, acessibilidade, 
inclusão social e cidadania e dividem-se em quatro módulos, além do módulo complementar de 
ambientação na plataforma TelEduc: 
 

 
Módulo 01 – A Construção da 
Ética e da Cidadania no 
Compartilhamento do Espaço 
Público 

Refletir sobre a relação que o indivíduo estabelece com 
o espaço público nas diferentes fases da vida: infância, 
adolescência, adulta, terceira idade; levando em 
consideração as necessidades e interesses que 
mobiliza os deslocamentos e a importância do exercício 
da ética e da cidadania para a construção de um 
trânsito mais humano e seguro. 
 

 
2º Módulo – Trânsito, Cidades e 
Relações Humanas 
 

Refletir e discutir sobre as transformações ocorridas nas 
cidades através do tempo, quais fatores e interesses as  
determinaram e quais impactos geram na qualidade da 
circulação de seus moradores.  
Identificar instrumentos que permitam a participação 
consciente da população diante de propostas de 
intervenção no espaço público, de forma que possíveis 
impactos negativos à qualidade de vida possam ser 
evitados. 
 

 
3º Módulo – Segurança, 
Acidentalidade e Saúde Pública 
 

Promover uma reflexão sobre um dos mais graves 
impactos da circulação – o acidente de trânsito, 
identificando-o como um caso de saúde pública que 
precisa ser tratado e amplamente discutido com os 
diversos públicos: crianças, jovens, adultos, idosos e 
deficientes, de forma que possam atuar como 
multiplicadores de conceitos e valores na construção de 
uma cultura de segurança e paz no trânsito. 
 

 
4º Módulo – O Papel da Educação 
na Construção de uma Mobilidade 
de Qualidade 
 

Destacar a importância do papel do agente multiplicador 
em disseminar conceitos relacionados à mobilidade 
urbana, levando este a interferir de forma crítica e 
responsável em seu espaço de vivência e abordar 
princípios que visem instrumentalizar outros para 
também assumirem esse papel. 
 

 
O curso tem a duração de cerca de três meses e conta com uma carga horária de 60 horas, 
sendo 12 horas cumpridas de forma presencial e 48 à distância. A carga horária presencial é 
dividida em três encontros que acontecem no início, meio e final do período para cursar os 
módulos à distância.  
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Para a inscrição no curso, os interessados devem participar da Aula Inaugural, momento em 
que recebem informações e orientações sobre o acesso a plataforma TelEduc e os recursos ali 
disponibilizados. 
Na sequência, o participante recebe um e-mail de confirmação de inscrição no curso e dados 
para o acesso a plataforma: login e senha.  
Para acessar a plataforma é necessário os seguintes requisitos tecnológicos: 

 Acesso à internet por linha discada ou banda larga 

 Linux, Windows XP ou superior 

 Possuir endereço eletrônico 

 Plug-in do aplicativos: Acrobat Reader e Media Player  

 Browsers de navegação: Internet Explorer versão 7.0 ou superior; Mozilla Firefox 2.0 ou 
superior (sem bloqueador de pop-up) 

 Mínimo de 128 Mb de memória Ram 

 Placa de som 

 Caixas de áudio ou fone de ouvido 
No ambiente virtual o participante deve ler o material de apóio, postar as atividades no fórum de 
discussão e comentar as atividades postadas por outros. 
Além da Aula Inaugural, outros momentos são definidos pela EMDEC para compor a carga 
horária presencial obrigatória de 12 horas.  
 

 
Encontros presenciais 

 
Além dos materiais de leitura obrigatória, são disponibilizados na plataforma TelEduc leituras 
complementares e sugestões de projetos educativos para diferentes faixas etárias. Apesar de 
não ser um item obrigatório, sua leitura contribuirá na ampliação de repertório e no 
aprofundamento dos temas discutidos em cada módulo e, também apontará caminhos e 
possibilidades pedagógicas pautadas na participação ativa do aluno para a construção de 
conceitos, atitudes, procedimentos e valores relacionados à mobilidade e, ao mesmo tempo, na 
importância e valor da intervenção do professor para que a aprendizagem seja significativa. 
Ao final do último módulo, o participante deve construir um projeto de Educação de Trânsito e 
disponibilizá-lo na plataforma. 
Em seguida, como desdobramento do processo de formação, cada participante deve colocar 
em prática o projeto de Educação de Trânsito sugerido. 
Para garantir a qualidade do processo, algumas práticas e instrumentos são utilizados durante 
e posteriormente a realização do curso como oportunidade de acompanhamento e avaliação: 

 Orientações e acompanhamento por meio de encontros definidos pela EMDEC, 
totalizando 12 horas presenciais; 

 Orientações e acompanhamento via telefone, e-mail ou pela ferramenta “correio”, 
disponibilizada na plataforma TelEduc; 
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 Observação da relevância das atividades postadas pelos participantes no fórum de 
discussões e sua adequação ao tema apresentado em cada módulo; 

 Disponibilização de um relatório descrevendo pontos interessantes e/ou abordando 
outros ao final de cada módulo; 

 Verificação do número de acessos e regularidade no uso da plataforma; 

 Análise do projeto de Educação de Trânsito postado ao final do curso; 

 Avaliação junto aos participantes dos conteúdos, estratégias e metodologia adotadas; 

 Análise do desdobramento dos conteúdos, conceitos e valores discutidos durante o 
curso de formação em ações nos locais de atuação dos participantes.  

 
Resultados 
 
Em 2011, 2012 e 2013 (1º semestre), a Gerência de Educação e Cidadania (GEC) formou 110 
professores da Secretaria Municipal de Educação e das Diretorias Estaduais de Ensino 
Campinas Leste e Campinas Oeste da Secretaria de Estado. 
Com relação àqueles que participaram efetivamente, foi possível verificar um grande interesse 
em desenvolver as atividades propostas no ambiente virtual e contribuir com experiências, 
pontos de vista, angustias e expectativas. Alguns manifestaram dificuldade em utilizar o 
ambiente virtual (TelEduc), no entanto, a partir de contatos por e-mail e telefone as dúvidas 
foram sanadas e eles participaram ativamente. 
Já durante a participação presencial (Aula Inaugural e Oficinas), foi possível estabelecer uma 
maior interação entre tutor e aluno, e aprofundar conceitos e valores discutidos no ambiente 
virtual. 
Outro ponto alto foram os projetos propostos que exploraram diferentes perspectivas e 
possibilidades de atuação na circulação, tornando-se um referencial no trabalho de Educação 
de Trânsito para outros profissionais.  
Quanto às avaliações realizadas ao final do curso, foram extremamente significativas, pois 
destacaram as experiências no uso da ferramenta, a facilidade/dificuldade de realização das 
atividades propostas, o papel do tutor como mediador do conhecimento etc., contribuindo assim 
para a qualificação do processo educativo.   
Para o ano de 2013, o alvo é identificar estratégias e mecanismos para evitar/sanar problemas 
ocorridos no ano de 2012, principalmente, no acesso e uso da plataforma; promover uma maior 
interatividade no ambiente virtual (Ex: formular, ao invés de duas atividades por módulo, uma 
atividade a ser postada no portfólio e um questionamento a ser levantado no fórum de 
discussão, para que de fato se faça uma discussão ao redor do questionamento, com 
postagens sequenciais que conversem entre si) e, firmar convênio com a Secretaria de 
Educação para atender a todos os professores da rede.  
 
CONCLUSÕES  
Com o curso, a EMDEC busca desenvolver valores, comportamentos e estimular uma visão 
global e crítica da Mobilidade Urbana, valorizando o coletivo ao invés do individual. 
Os educadores acessam informações, realizam e encaminham atividades à distância pela 
plataforma TelEduc (ambiente de plataforma livre para realização de cursos pela Internet). Nas 
atividades presenciais, aprofundam conhecimentos em oficinas e dinâmicas de grupo. Ao final, 
apresentam projetos de Educação de Trânsito baseados em problemas de circulação 
identificados nas respectivas instituições de ensino. 
Com baixo investimento e por ser semipresencial, o curso é uma das estratégias encontradas 
para continuar a formação de professores para a educação para o trânsito, considerando os 
atuais desafios e dificuldades que esses profissionais enfrentam em seu dia-a-dia. Ao mesmo 
tempo, garante uma formação aprofundada o suficiente para proporcionar aos professores 
autonomia para realizar a educação para o trânsito em suas escolas. 
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