
1 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 
CULTURA 

 

 

 

 

 

JOSEFINA GIACOMINI KIEFER 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UM TRÂNSITO 
CIDADÃO: A EXPERIÊNCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 

Fevereiro 2015 



2 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 
CULTURA 

 

 

 

 

JOSEFINA GIACOMINI KIEFER 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UM TRÂNSITO 
CIDADÃO: A EXPERIÊNCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

  

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 
requisitos para a obtenção do título de 
Doutor em Educação, Arte e História da 
Cultura. 
 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Petra Sanchez Sanchez 

 

 

 
São Paulo 

 

Fevereiro 2015 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K47e     Kiefer, Josefina Giacomini. 
A educação a distância como apoio à implantação de um trânsito cidadão : a 

experiência da cidade de São Paulo / Josefina Giacomini Kiefer. – 2015. 
432 f. : il. ; 30 cm. 

 
Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. 
Referências bibliográficas: f. 408-432. 

 
1. Educação para o trânsito.  2. Ensino à distância.  3. Cidadania.  4. Meio 

ambiente.  I. Título. 
 

CDD  363.1257 



4 

 

 

 

JOSEFINA GIACOMINI KIEFER 

 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UM TRÂNSITO 
CIDADÃO: A EXPERIÊNCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

  

 

 
 Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Doutor em Educação, Arte e História da 

Cultura. 

 

 

Data de aprovação: 24/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

À Profa. Dra. Petra Sanchez Sanchez, pela orientação paciente e rica em 

contribuições pertinentes e significativas. Com certeza, uma pessoa pela qual serei 

eternamente grata e levarei em minha mente e em meu coração, por toda minha 

vida.  

Às professoras (es) e colegas do Programa de Educação, Arte e História da 

Cultura, pelo incentivo em nossas conversas. Além de conhecimentos, construímos 

uma grande parceria para a vida. Que venham os diálogos virtuais e presenciais! 

Ao Prof. Dr. Pedro Henrique Falco Ortiz e à Profa. Dra. Leila Figueiredo de 

Miranda pelas valiosas contribuições para o desenvolvimento deste trabalho, por 

ocasião do exame de qualificação.  

Aos meus filhos Giuseppe, Giulia e Pietro, meus grandes amores, pessoas 

inteligentes e sensíveis, que compreenderam minhas ausências durante esta 

pesquisa. Quero deixar para vocês um planeta melhor! 

Ao meu esposo Ricardo, pelo companheirismo, estímulo e compreensão em 

minhas ausências. Compartilhamos a mesma esperança, um mundo melhor para 

todos! 

Aos meus pais Gino (in memoriam) e Luzia, fontes de inspiração, respeito e, 

acima de tudo, gratidão por apoiar-me em todos os momentos. Meu amor eterno a 

vocês! 

Aos alunos participantes dos cursos no formato de educação a distância, da 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, principalmente, aos 

professores da rede de ensino do município pela colaboração e oportunidade da 

realização da pesquisa. 

À coordenação do Mackpesquisa do Instituto Presbiteriano Mackenzie, pela 

Bolsa Mérito concedida durante o curso de Doutorado, pela oportunidade e pelo 

apoio. 

 
 

 

 



6 

 

 

 

RESUMO 

 
 

 O presente estudo descreve e analisa os programas dos cursos ministrados a 

distância para a capacitação de professores, mediados por computador e internet. 

Esses programas foram desenvolvidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

de São Paulo-CET, como subsídio à construção de conhecimento e a realização de 

ações educativas com foco no tema trânsito e como proposta de educação não 

formal na formação de professores do Ensino Infantil ao Fundamental II e Educação 

de Jovens e Adultos - EJA, no Município de São Paulo. Desde meados da década 

de 1970, a CET desenvolve programas presenciais de educação não formal, com a 

finalidade de disseminar conhecimentos e práticas que envolvam o 

compartilhamento do espaço público da cidade de São Paulo de forma cidadã e 

segura para todos. A partir de 2009, atenta ao contexto social e educacional que 

apresenta o uso cada vez mais frequente das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs, a Companhia inicia estudos para a utilização desses recursos 

em seus programas educativos, culminando, em 2010, com a implantação do 

primeiro curso a distância, cujo público-alvo eram professores do Ensino 

Fundamental II e EJA. A partir dessa primeira experiência, que mostrou-se exitosa, 

foram desenvolvidos até meados de 2012 mais sete cursos; desse total, cinco eram 

voltados à capacitação de professores. Os objetivos específicos dessa pesquisa 

contemplam a investigação da percepção dos professores sobre a contribuição dos 

conteúdos dos cursos na modalidade de ensino a distância para seu 

aperfeiçoamento profissional e para o desenvolvimento de projetos relacionados 

com o trânsito em suas disciplinas, identificando as necessidades e expectativas 

apresentadas por eles; a análise e identificação de diálogos, na interface entre 

alunos e tutores dos cursos a distância, que demonstrem o envolvimento e 

participação do aluno na temática cidadania, meio ambiente e arte/educação e de 

que forma expressam a possibilidade ou o uso destes temas em suas práticas; a 

identificação da abordagem dos temas cidadania, meio ambiente e arte/educação 

nos projetos desenvolvidos pelo grupo de professores (as) participantes; a reflexão 

sobre o uso da educação a distância no que se refere à formação dos professores. 
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Os procedimentos metodológicos envolveram a aplicação de questionário, entrevista 

via telefone e análise dos fóruns de discussão. O período compreendido foi de julho 

de 2010 a dezembro de 2012. A pesquisa apontou resultados bastante satisfatórios 

com relação à percepção dos professores sobre a estrutura dos cursos e a 

importância dos conteúdos oferecidos, indicando o uso dos temas abordados na 

elaboração de projetos nas unidades escolares. A análise dos diálogos entre alunos 

e tutores apresentam resultados que indicam a necessidade de melhorias, no 

sentido de melhor aproveitamento do espaço dos fóruns de discussão para a 

construção de conhecimento voltado à educação para o trânsito, cidadania, meio 

ambiente e arte educação. 

 

Palavras chaves: educação para o trânsito  educação a distância  cidadania  

meio ambiente 
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ABSTRACT 

 

 

 This study describes and analyses the programs of the courses taught at a 

distance for training the teachers, mediated by computers and internet, developed by 

the Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo - CET, as a subsidy for the 

construction of knowledge and the realization of educative actions focused on the 

traffic theme and with a purpose of non-formal education in the tuition of basic 

education teachers in the city of São Paulo. Since the mid of the 1970's, CET 

develops attendance programs on the non-formal education, with the goal of spread 

the knowledge and teach the practices that involves the sharing of the public space 

of the São Paulo city in a citizen and safe way for everybody. Since 2009, attentive to 

the social and educational context that shows an increasingly use of the Information 

and Communication Technologies (TIC), the company starts studying the utilization 

of these tools in its educational programs, resulting, in 2010, in the implementation of 

the first course at a distance, whose target audience was the teachers of the second 

cycle of fundamental education and the education for adults. Since these first 

experience, which was successful, seven other courses were developed until the mid 

of 2012, being five of these courses focused on the tuition of teachers. The specific 

goals for this research contemplates the investigation about the perception of the 

teachers about the contribution of the content of the courses taught by CET in the 

modality of teaching at a distance for their professional development and for the 

development of their own projects related to the traffic in their disciplines, identifying 

the needs and expectations provided by them; the analysis and identification of 

dialogues, in the interface between the students and the tutors of the courses at a 

distance of CET, which shown an involvement and a participation of the student in 

the theme traffic , citizenship, environment and art/education and in which form they 

express the possibility or the use of these themes in their practices; the identification 

about the approach of the themes citizenship, environment and art/education in the 

projects developed by the teachers that participate of the courses at a distance of 

CET; the thinking about the use of education at a distance in subjects related to the 

education of teachers. The methodological procedures involve the application of a 
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questionnaire for the teachers, interviewing via telephone and analyzing the 

discussion forums. The period was since July of 2010 until December of 2012. The 

research pointed out that the results were satisfying in what relates to the perception 

of the teachers about the structure of the courses and the importance of the offered 

content, indicating the use of the discussed themes in the conception of projects in 

the school units. The analyze of the dialogues between students and tutors provides 

results that indicates the need of improvements, in the sense of a better utilization of 

the discussion forums space and for the construction of a knowledge related to 

education for the traffic, citizenship, environment and art/education. 

 

 

Key words: education for the traffic  distance education  citizenship  

environment 
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Não há muitos caminhos, mas apenas um que se estende ao longo de nosso 

imenso planeta. Cada um de nós é responsável por um segmento desse 

caminho. As decisões sobre segurança viária que adotamos ou deixamos de 

adotar, em última instância, têm o poder de afetar as vidas das pessoas em 

toda parte. Somos um só caminho, em um mesmo mundo. 

(SOBEL, Rochelle. Presidente da Association for Safe International Road 

Travel, Estados Unidos da America). 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Do ponto de vista da minha atuação profissional, a educação para o trânsito 

faz parte do meu cotidiano há vinte e dois anos. Desde 1992, quando ingressei na 

CET como instrutora de treinamento, começou as atividades voltadas para crianças 

e jovens. 

Desde meu ingresso, as atividades de educação para o trânsito 

diversificaram-se em relação ao público-alvo e às metodologias. Acompanhando a 

mudança do processo, participei como gestora de educação, da criação e 

implantação de várias ações para formar professores como agentes multiplicadores 

nesse campo. Tendo como objetivo institucional atingir o público de docentes do 

Município de São Paulo impossibilitado de participar das atividades presenciais, no 

ano de 2009 iniciamos pesquisas que culminaram com a implantação de cursos a 

distância em 2010. 

Considero fundamental e de relevância social a promoção de programas que 

busquem formar agentes multiplicadores voltados à educação para o trânsito, 

principalmente, àqueles programas que envolvam a escola e o professor. Desse 

modo, será possível sensibilizar e disseminar saberes para entender esse 

importante tema no contexto da cidade de São Paulo. Será possível também 

envolver um maior número de pessoas pelo fato de diminuir os impactos negativos 

causados pelo trânsito da cidade devido à transmissão e à incorporação de atitudes 

e comportamentos mais seguros e harmoniosos, tanto como pedestres quanto como 

motoristas. Por isso, este trabalho pretende contribuir para ampliar o debate nas 

escolas a respeito da educação para o trânsito. 

Da implantação das atividades educativas à capacitação dos educadores, um 

longo caminho foi percorrido. Minha intenção, com este trabalho, foi apresentar 

como se deu o percurso de pesquisa para criar e implantar os cursos a distância 

voltados à capacitação de professores para o trabalho com o tema trânsito. Para 

tanto, levaram-se em conta os cursos que a CET de São Paulo, disponibilizava para 

escolas e instituições no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. Buscou-

se, então refletir sobre as ações do programa de formação continuada de 



25 

 

 

 

professores destinado à atualização e o aperfeiçoamento dos docentes que atuavam 

no ensino Fundamental I e II, na Educação Infantil e na Educação de Jovens e 

Adultos. O conteúdo desse programa considerava, diversas atividades lúdicas, as 

quais poderiam contribuir para a construção de saberes e valores que favorecessem 

a formação de um cidadão comprometido com o bom comportamento e a 

solidariedade no trânsito e o respeito ao meio ambiente. 

Nesse contexto, o grande esforço foi criar uma proposta educativa que fosse 

eficaz para a intervenção através da qual a temática trânsito cidadão esteja presente 

na maioria das disciplinas e faça parte integrante do fazer pedagógico diário. Com 

efeito, o cotidiano da cidade de São Paulo apresenta inúmeros problemas 

relacionados com a mobilidade urbana, a densidade populacional e o excesso de 

veículos em circulação. Mesmo sendo um espaço onde encontramos inúmeras 

opções de lazer e de serviços, todavia ocorrem significativas dificuldades 

relacionadas com a mobilidade em geral e com as condições ambientais em 

particular. Nesse sentido, Vasconcelos reflete: 

 

É no nosso século, no entanto, que o trânsito vai generalizar-se 
como problema urbano à medida que as cidades crescem: a questão 
do trânsito faz parte da questão urbana de nossa época. Acidentes, 
congestionamentos, barulho, poluição parecem configurar um 
conjunto de condições adversas, que fazem com que o trânsito tenha 
uma imagem negativa, de caos, entre a maioria das pessoas que 
moram nas grandes cidades (VASCONCELOS, 1985 p.8). 

 
Segundo o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014), a 

metrópole paulistana possui uma frota de 7.010.508 milhões de veículos 

automotores em circulação e uma população residente de 11.895.893 milhões de 

habitantes. Desse universo populacional, 98% concentram-se em área urbana e 2% 

em área rural. Todo esse povo disposto em uma área de 1.521,101km2. É, hoje, a 

maior cidade da América Latina e uma das cinco maiores megalópoles do planeta. O 

trânsito da região metropolitana produz diariamente, segundo dados da Pesquisa de 

Mobilidade realizada em 2012 pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - 

METRÔ, 43,7 milhões de viagens, sendo 29,7 milhões por meio motorizado e 14 

milhões por meio não motorizado (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO 

PAULO, 2012).  
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O trânsito é vital para o desenvolvimento econômico, visto que é parte do 

cotidiano, necessário para os deslocamentos diários de pessoas e mercadorias. 

Desse modo, não pode ser visto como uma atividade-fim em si mesma, mas como 

uma atividade-meio para alcançar nossos objetivos inúmeros deles sendo 

essenciais.  

No dizer de Tolentino, 

 

Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de pessoas pelas 
calçadas e vias; é a movimentação geral de pedestres e de 
diferentes tipos de veículos. O trânsito ocorre em espaço público e 
reflete o movimento de múltiplos interesses atendendo às 
necessidades de trabalho, saúde, lazer e outros, muitas vezes 
conflitantes. Para garantir o equilíbrio entre esses interesses 
coletivos é que se estabelecem acordos sociais, sob a forma de 
regras, normas e sinais que, sistematizados formam as leis 
(TOLENTINO, 2006, p.12). 

 

Nesse espaço a que se refere Tolentino ─ que é o meio de circulação de 

todos ─ é desejável que os deslocamentos sejam feitos de forma ordenada e 

segura; e isso depende de ações institucionais, por parte dos órgãos gestores de 

trânsito e transportes, mas principalmente pelas atitudes individuais do cidadão em 

busca do resultado para si e para a sociedade. Entre os itens de compromisso de 

cada um e a responsabilidade no trânsito, está a escolha de meios e métodos de 

deslocamento que resultem em menores impactos negativos ao ambiente urbano: o 

uso do transporte coletivo, abrindo mão do transporte individual. 

 

Na contramão desse entendimento, as palavras de Downs: 

 

Nas grandes cidades, quanto maior a renda da população, maior o 
desejo das pessoas de usar o transporte individualmente. Muitas 
preferem viajar sozinhas por causa do conforto, da privacidade, 
flexibilidade e rapidez, diferentemente do que elas experimentariam 
se usassem o transporte público. Essa preferência pelo transporte 
individual aumenta de maneira significativa o número de veículos nas 
ruas. Muitos acreditam que os benefícios do transporte individual 
superam os do transporte público (DOWNS, 2004, p.16).  

 

Em suas pesquisas na cidade de Chicago (EUA), Ross e Yinger (2000) 

constataram que o individualismo no trânsito colabora grandemente para aumentar 
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os congestionamentos. Paulatinamente, mais e mais pessoas moram e trabalham 

em locais em que não há serviço de transporte público adequado. Com o fácil 

acesso à compra de um carro, é cada vez mais raro encontrar um veículo com mais 

de um ocupante.  

Schweitzer e Taylor (2008) afirmam que dois fatores básicos afetam o bom 

andamento do trânsito e causam congestionamento: excesso de veículos em 

horários específicos e acidentes ou ocorrências (pneu furado, falta de combustível, 

pistas interditadas para reparos, condições do tempo, entre outros.) que podem 

bloquear a pista. 

O fato é que, ao optar por um transporte de uso individual, o cidadão contribui 

para a ocorrência de certos fatores de risco a si e à vida dos cidadãos: aumento do 

número de veículos em circulação, que ocasionaram o aumento da poluição do ar, 

da lentidão e dos congestionamentos, assim como o aumento de acidentes de 

trânsito. A Agenda 21, da cidade de São Paulo, contempla o tema e questões 

importantes relacionadas com o trânsito e com os transportes: 

 

O volume de veículos que circulam em São Paulo associado às 
desfavoráveis condições de dispersão dos poluentes compromete a 
qualidade do ar da região metropolitana. A segurança e saúde da 
população estão também comprometidas pela ocorrência de 
congestionamentos e de acidentes provocados pelas más condições 
de circulação na cidade [...]. 
Muitas vezes relaciona-se à questão de trânsito apenas à poluição 
atmosférica nas cidades, esquecendo-se que o impacto negativo do 
trânsito é mais abrangente, envolvendo a deterioração da qualidade 
de vida pelo stress vivido nos congestionamentos, pelo ruído gerado 
pelos veículos desregulados e pela insegurança que se vive 
diariamente [...] (SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 
1997, p.40). 

 

 Definimos como Agenda 21 o documento que norteia a construção de um 

plano de ação estratégico, que constitui na tentativa de promover, em escala 

globalizada, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. O documento que deu início ao 

processo de Agenda 21 culminou com a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, em 1992, no Rio de 

Janeiro, conhecida por ECO-92. Apesar de ser um ato internacional, sem caráter 
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mandatório, a ampla adesão aos seus princípios tem favorecido a inserção de novas 

posturas frente aos usos dos recursos naturais, a alteração de padrões de consumo 

e a adoção de tecnologias mais brandas e limpas, e representa uma tomada de 

posição ante a premente necessidade de assegurar a manutenção da qualidade do 

ambiente natural e dos complexos ciclos da biosfera.  

 A Agenda 21 Global indica as estratégias para que o desenvolvimento 

sustentável, “aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 

(Organzação das Nações Unidas – ONU, 1992), seja alcançado. Para isso, sua 

estrutura divide-se em quatro pilares que são: Dimensões sociais e econômicas; 

Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; Fortalecimento do 

papel dos principais grupos sociais; Meios de implementação.  

 O capítulo 28 da Agenda 21 global estabelece que "cada autoridade em cada 

país implemente uma Agenda 21 local tendo como base de ação a construção, 

operacionalização e manutenção da infraestrutura econômica, social e ambiental 

local, estabelecendo políticas ambientais locais e prestando assistência na 

implementação de políticas ambientais nacionais". Ainda segundo a Agenda 21, 

como muitos dos problemas e soluções apresentados neste documento têm suas 

raízes nas atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais são 

fatores determinantes para o alcance de seus objetivos. 

 Diante do exposto, a Cidade de São Paulo construiu sua Agenda 21, sendo a 

primeira capital brasileira, em 1992, a iniciar o processo de construção da Agenda 

21 Local, incorporando setores governamentais, não-governamentais e sociedade 

civil, em momentos distintos. A implantação ocorreu em 1996, sendo o documento 

dividido em quatro grandes blocos: Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento 

Social, Qualidade Ambiental e Estrutura Econômica e Administrativa. Os temas 

trânsito e transportes foram inseridos no eixo Desenvolvimento Urbano e conduzem 

ao entendimento da importância desses temas no desenvolvimento e nas condições 

ambientais da cidade.   

 Com relação aos acidentes de trânsito, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) relata que “anualmente cerca de 1,3 milhões de pessoas morrem e milhões 
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são feridos ou ficam incapacitadas em decorrência de acidentes de trânsito, 

principalmente em países de baixa e média renda” (OMS, 2012 p.5). 

Ainda segundo a OMS (2012), do total das mortes que ocorrem anualmente 

no trânsito, cerca de 270.000 correspondem a pedestres. 

Em 2011, só no Município de São Paulo, ocorreram 25.391 mil acidentes com 

vítimas. Desse total, 6.751 vítimas envolviam pedestres e 18.640 ocupantes de 

veículos. Esses eventos produziram 32.134 vítimas, sendo que, deste total, 1.365 

vítimas foram a óbito e 617 delas foram resultantes de atropelamento (CET, 2011). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, um quarto das pessoas 

feridas em acidentes de trânsito ficam com sequelas graves importantes, como 

perdas de órgãos ou problemas de locomoção.  

A distribuição dos feridos nos acidentes de trânsito da cidade de São Paulo, 

segundo estatística publicada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, apresenta 

a seguinte configuração: os motociclistas representam 45%, pedestres aparecem 

com 22,7%, e ocupantes de veículos (motoristas e passageiros) apresentam o 

percentual de 29,3%. 

O gráfico a seguir, apresenta a distribuição dos feridos em acidentes, na 

cidade de São Paulo, por tipo de usuário da via: 

 

 

                       Gráfico 1 - Distribuição dos feridos por tipo de usuário da via 

          Fonte: CET, 2011 

 

Porém, ao analisarmos as vítimas fatais, observa-se a seguinte distribuição: 

pedestres com o maior percentual de fatalidade, com 45,2%, seguidos pelos 

motociclistas 37,5%, ocupantes de veículos com 13,7% e ciclistas com 3,6%. 
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O gráfico com a distribuição das mortes no trânsito da cidade de São Paulo, 

por tipo de usuário da via, é apresentado a seguir:   

 

 

                       Gráfico 2 - Distribuição das mortes no trânsito por tipo de usuário 

           Fonte: CET, 2011 

 

Por conseguinte, pode-se concluir que, apesar do maior envolvimento de 

veículos motorizados em acidentes, a vulnerabilidade do pedestre coloca-o em uma 

posição de maior fragilidade quanto às relações de circulação no trânsito, visto que 

as estatísticas mostram que o maior número de óbitos corresponde aos pedestres. 

Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a 

distribuição diária dos acidentes de trânsito na cidade obedece a cronologia 

apresentada no gráfico 3: 

 

                         Gráfico 3 - Cronologia dos acidentes de trânsito em São Paulo 

             Fonte: CET, 2011 
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Giostri (2009, p.7) diz: 

 

Especialistas apontam que cerca de um quarto das pessoas feridas 
em acidentes de trânsito ficam com sequelas importantes, como 
perda de movimentos, órgãos ou dificuldade de locomoção. As 
lesões decorrentes desse tipo de situação são de alto impacto e 
quase sempre vem acompanhadas de traumas graves. Todas as 
implicações são possíveis e, irreversíveis ou não, deixam sua marca. 
 Um quarto das vítimas de acidentes de trânsito adquire alguma 
deficiência permanente (GIOSTRI, 2009, p.7). 
 

 A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo divulga que 90% 

da poluição atmosférica provêm dos combustíveis fósseis dos veículos automotores 

em circulação (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

 Vale salientar que os acidentes de trânsitos, além de acarretarem custos 

sociais elevados para os indivíduos e famílias, causam prejuízos econômicos para 

os serviços de saúde e para o país. A tabela 1 apresenta os custos financeiros 

estimados com os acidentes de trânsito na cidade de São Paulo,  

 

               Tabela 1 - Custo Médio dos acidentes de trânsito na cidade de São Paulo 

 
     Fonte: CET, 2011 

 

No tocante à poluição do ar, a cidade de São Paulo apresenta, em algumas 

regiões, alto índice de material particulado e monóxido de carbono, cuja causa é a 

circulação de um número muito elevado de veículos, os quais, atualmente, 

representam a principal fonte móvel de poluentes. 

 Quanto a isso, o alerta de Jacobi: 

 

A qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo é 
determinada por um complexo sistema de emissão de poluentes por 
fontes móveis (veículos automotores) e estacionárias. [...] A 
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ocupação da frota é baixa, com média de 1,5 passageiros veículos, 
decorrentes, sobretudo, da carência e precariedade do sistema de 
transporte público, acentuada pela tendência cada vez mais comum 
de opção pelo transporte individual [...]. O trânsito intenso gerado 
pelo excesso de veículos nas vias públicas e pela subutilização da 
capacidade de transporte particular provoca a saturação do sistema 
viário, agrava os congestionamentos existentes e aumenta a emissão 
de poluentes de origem veicular. Os veículos são responsáveis por 
90% da poluição (JACOBI et al., 1997, p.14). 
 

 Saldiva (2002) afirma: 
 

   A história do crescimento urbano de São Paulo tem sido marcada 
pela falta de priorização de transportes coletivos de qualidade. Vale 
lembrar que o metrô foi inaugurado somente em 1974 e, ainda hoje, 
atende a uma parcela pequena da população. Ao longo das décadas, 
o transporte individual foi se tornando uma opção natural, devido não 
só à insuficiência do transporte público, como também ao acesso 
facilitado do uso e aquisição do automóvel. Consequentemente, a 
proporção do número de carros por habitante cresceu de 1/40 na 
década de quarenta, para quase 1/2 nos anos noventa. Ocorre que, 
nesse período, a malha viária não acompanhou o mesmo 
crescimento (SALDIVA, 2002 p. 15). 

 

 E sobre a poluição do ar em São Paulo, Saldiva (2002) nos diz que  

 

 As duas principais fontes de emissão de poluentes são as indústrias, 
atualmente localizadas na Região Metropolitana de São Paulo, e a 
frota de veículos automotores que circulam pela cidade. Essa frota é 
responsável por grande parte da carga de poluentes emitidos na 
atmosfera (SALDIVA, 2002 p. 15). 

  

Assunção (2005), por sua vez, diz que os efeitos da poluição do ar alteram 

não apenas as condições normais, mas, também, agravam problemas já existentes, 

caracterizando-se por ocorrer tanto em nível local, como regional e global. Os efeitos 

manifestam-se na saúde e bem-estar da população, na vegetação e na fauna, sobre 

materiais, e também anulando as propriedades da atmosfera. A poluição provoca 

ainda redução da visibilidade no volante, alteração da acidez da água, entre outros 

agravos. 

Segundo Vormittag et al. (2013), do Instituto Saúde e Sustentabilidade 

localizado na cidade de São Paulo, pesquisa realizada no período 2006 a 2011  

revela que a poluição do ar causada pelos veículos na cidade de São Paulo é 

responsável pela ocorrência de 4,6 mil mortes por ano, um número três vezes maior 
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que o de mortos em decorrência de acidentes de trânsito. Registra a pesquisa, que 

esse tipo de problema é responsável pela redução de 1,5 anos de vida da população 

na Região Metropolitana de São Paulo, que concentra em seus trinta e nove 

municípios mais de vinte milhões de pessoas.  

Para Vormittag, diretora executiva do instituto acima referido,  

 

[...] os veículos são os responsáveis por 90% da emissão de 
poluentes. Desta forma, acarretam adoecimento e mortes. Um 
desses poluentes é o material particulado, que é um conjunto de 
poluentes que inclui material sólido e líquido. No corpo humano, essa 
partícula tem efeitos causadores de doenças respiratórias, 
isquêmicas cardiovasculares e cerebrovasculares e câncer de 
pulmão (VORMITTAG, 2013 p.2). 

 

 É importante salientar que, a partir da última década, atrelado às discussões 

sobre trânsito e transporte, o conceito de mobilidade urbana tornou-se latente no 

Brasil. Provocou, então, a criação de movimentos cujo objetivo era priorizar não 

apenas questões isoladas de trânsito e transporte coletivo, mas principalmente, 

ampliar as discussões sobre a importância de favorecer a mobilidade para todos. Na 

esteira dessas discussões, o Ministério das Cidades estabeleceu que todos os 

municípios com mais de cem mil habitantes elaborassem um Plano de Mobilidade. 

Assim, esse plano tornou-se o foco das principais políticas públicas de gestão das 

cidades. Por essas políticas, os investimentos deveriam ser direcionados para a 

construção de uma malha viária de serviços públicos que permitissem à população 

movimentar-se com segurança e conforto. Nesse entendimento, as políticas de 

mobilidade urbana deveriam priorizar também meios de transporte alternativos ao 

automóvel, inclusive, de transporte menos poluidores como a bicicleta, por exemplo. 

A mobilidade urbana traz para todos a ideia da valorização do uso dos diferentes 

modais de transportes, principalmente aqueles que servem ao grande público, como 

metrô e ônibus, em detrimento do transporte individual por automóveis. Essa 

valorização do transporte coletivo condiciona o desenho urbano às condições de 

circulação para todos, principalmente para crianças e idosos e para as pessoas com 

alguma limitação permanente ou transitória.  
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O documento que orienta a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 

(PlanMob), do Ministério das Cidades (BRASIL, 2007) diz: 

 

Entre tantos temas envolvidos na gestão urbana, o da 
mobilidade tem suma importância. Primeiro, por ser um fator 
essencial para todas as atividades humana; segundo, por ser 
um elemento determinante para o desenvolvimento econômico 
e para a qualidade de vida; e, terceiro, pelo seu papel decisivo 
na inclusão social e na equidade na apropriação da cidade e de 
todos os serviços urbanos. Também, devem ser destacados os 
efeitos negativos do atual modelo de mobilidade como a 
poluição sonora e atmosférica, o elevado número de acidentes 
e suas vítimas, bem como seus impactos na ocupação do solo 
urbano (BRASIL, 2007 p. 21). 

 

Diante deste quadro, os órgãos responsáveis pela gestão do trânsito nos 

municípios - no caso da cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de 

Tráfego, CET - promovem medidas quanto à melhoria das condições e 

modernização do trânsito urbano com vistas a melhorar a mobilidade dos cidadãos 

no município. Para tanto, existe o monitoramento por câmeras, que permite o 

gerenciamento do trânsito e a alteração do tempo semafórico conforme o fluxo de 

veículos em um determinado cruzamento de vias; criou bolsões de estacionamento 

próximos às estações do metrô que, dessa maneira, estimula as pessoas ao uso 

desse prático meio de transporte coletivo. Entre as diversas formas de eliminar ou 

minimizar os problemas na cidade de São Paulo, a CET procura estimular o uso 

racional do automóvel, promovendo a implantação de corredores e faixas exclusivas 

de ônibus, além de ciclofaixas de lazer e ciclovias. Assim sendo, das ações 

implantadas em 2011, pode-se citar o Programa de Proteção ao Pedestre, uma zona 

de proteção máxima, inicialmente implantada em caráter experimental, em uma área 

delimitada da região central da cidade. Nessa área, foram intensificados os esforços 

para fiscalizar veículos e orientar a travessia de pedestres. Desenvolvido no período 

de doze meses, resultou na redução de 40% dos atropelamentos naquela região. A 

exemplo desse programa, ações efetivas precisam ser constantemente implantadas. 

Convém salientar, porém, que as necessidades quanto ao compartilhamento 

seguro, mobilidade e cuidado com o meio ambiente não dependem apenas dos 

órgãos gerenciadores de trânsito e de transporte: de certa maneira dependem muito 
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de atitudes conscientes e de posturas corretas adotadas pelos cidadãos, tanto pelos 

seus moradores como por todos os usuários desse espaço urbano. 

Nesse sentido, é legítimo exercício de cidadania a participação dos que se 

mobilizam para exigir ações dos responsáveis pelo trânsito, voltadas para o 

transporte público com vistas a um só tempo, melhoras quanto a mobilidade do 

cidadão e proteger o meio ambiente. Contudo a política de participação cidadã deve 

ser entendida como o dever de cumprir medidas e de adquirir hábitos que 

contribuam para o bem-estar de todos. Dessa maneira, praticar cidadania significa 

também que, ao circular corretamente pela cidade – como motorista ou como 

pedestre - é medida de suma importância para a melhoria das condições de 

circulação na cidade de São Paulo. 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi criada em 1976, tendo 

como missão apenas sinalizar a cidade de São Paulo para o bom andamento do 

trânsito. Nesse período, a fiscalização e a educação eram executadas por órgão do 

governo estadual. Aos poucos, porém, o Estado delegou ao Município poderes de 

órgão fiscalizador; então, essa área foi incorporada à CET. É oportuno ressaltar que, 

nessa época, a cidade possuía seis milhões de habitantes e uma frota de 1,4 

milhões de veículos (CET, 2007). 

Em 1980, a CET criou o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, 

tornando-o um espaço de referência para as ações voltadas a educação para o 

trânsito no contexto do exercício da cidadania. Sua missão foi desenvolver 

programas de educação para o trânsito mediante a formação de professores e 

comunidade em geral, como, por exemplo, motofretistas, pedestres em idade 

escolar, entre outros munícipes. Hoje, a CET possui três frentes de atuação para o 

gerenciamento e a segurança do trânsito: Engenharia, Fiscalização e Educação para 

o Trânsito.  

De modo específico, sobre a educação de trânsito, ela é composta por quatro 

departamentos, independentes, cada qual com seu público-alvo e metodologia 

específica; isso porque levam em conta as características psicológicas e o risco ao 

qual estão expostos no trânsito, especificidade que leva em conta as estatísticas de 

acidentes de trânsito na cidade. São atendidos mais de vinte mil munícipes por ano, 
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sendo crianças e jovens, motociclistas, grupos de terceira idade, professores da 

rede escolar, entre outros (CET, 2013). 

Existem muitos desafios a serem vencidos; entretanto, a educação para o 

trânsito tem uma missão a desempenhar. Essa missão precisa se apresentar com 

uma abordagem interdisciplinar, além de significativa com relação ao cotidiano das 

pessoas, uma vez que não se limita apenas a questão de trânsito, porque está 

voltada para propiciar a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida em 

âmbito local e mundial. 

A proposta da interdisciplinaridade está na linha de Morin (2001), segundo o 

qual o indivíduo é, a um só tempo um ser humano físico, biológico, psíquico, cultural, 

social e histórico. Esta unidade complexa corre o risco de ser totalmente 

desintegrada se, no aprendizado, a educação segue o método cartesiano de 

disciplinas, que torna difícil aprender o que significa ser humano na sua 

integralidade. É preciso restaurar essa unidade de modo que cada um, onde quer 

que se encontre, tome consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e 

de sua identidade comum a todos os outros humanos.  

Todo esse modo de pensar de Morin – mesmo com sua característica de 

conteúdo teórico – é ponto de partida para ser aplicado num programa de 

treinamento para educar as pessoas no sentido de perceberem que ninguém vive 

sozinho no mundo. Então, o indivíduo que se empenha em melhorar o ambiente em 

que circula estará também melhorando o ambiente do mundo, mesmo que seja por 

meio de ações locais quanto ao trânsito de uma cidade qualquer. 

Essas considerações de Morin serviram de “pano de fundo” que motivou a 

proposta de educação a distância. Com o objetivo de atingir um maior número de 

pessoas e disseminar em todos os públicos-alvo - principalmente crianças e jovens - 

conceitos de segurança e cidadania no trânsito, a CET buscou atender a uma 

parcela da população impossibilitada de participação em atividades presenciais. 

Então, no ano de 2009, a área de educação para o trânsito iniciou pesquisas para 

implantar cursos na modalidade de educação a distância. As ações, a princípio, 

consideravam como público-alvo principal os professores da rede de ensino do 

Município de São Paulo. Os cursos disponibilizados aos professores buscavam 

sensibilizá-los para as questões relacionadas com o trânsito da cidade, 
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principalmente as questões que diziam respeito à segurança e ao trabalho realizado 

pela escola, para que ela pudesse interferir, positivamente, na mobilidade segura 

para todos; e, a partir daí, capacitar para o desenvolvimento de projetos de 

educação para o trânsito.  Ao abordar o trânsito como tema transversal e 

interdisciplinar, esperava-se de forma sistemática e contínua, em conjunto com as 

demais disciplinas, poder contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos e professores.  

Levou-se em conta a importância da abordagem do tema e da expectativa 

quanto à formação esperada com a capacitação, no sentido de formar indivíduos 

conscientes quanto ao seu papel como motorista ou como cidadão em trânsito. Por 

essa razão, resolvemos investigar os conteúdos e as estratégias que estavam sendo 

utilizadas nos programas a distância e refletir sobre a formação e participação dos 

professores nos cursos dessa modalidade. 

Entendemos que a melhoria nas condições ambientais de segurança e saúde, 

na convivência e circulação na cidade de São Paulo, depende de uma conjunção de 

fatores como ações de gerenciamento de trânsito e transporte; mas, também, 

depende da educação disponibilizada em espaço formal e não formal, presencial e a 

distância, principalmente para professores e indivíduos em formação que, por meio 

de suas práticas, poderão intervir em suas comunidades. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Fórum Global para o Desenvolvimento Sustentável, realizado em 2002, em 

Johanesburgo (África do Sul), estabeleceu o período de 2005 a 2014 como a 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Foi uma proposta da 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 2002, cabendo à UNESCO - a principal 

agência das Nações Unidas para a educação - o papel primordial de implantar esse 

programa. Em vista do que foi proposto, dever-se-ia estabelecer uma educação nos 

padrões de qualidade voltada para o conceito de desenvolvimento sustentável. Tais 

padrões iriam integrar princípios, valores e práticas em todos os aspectos da 
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aprendizagem e também no estabelecimento da arte/educação na escola de ensino 

formal e na educação não formal.  

Essas ações educativas foram então aplicadas nos programas da CET. A 

proposta era incentivar mudanças de comportamento de modo a colaborar para 

tornar o planeta mais sustentável, ou seja, em outros termos, racionalizar o uso dos 

seus recursos, no sentido de proteger o meio ambiente sem comprometer o 

desenvolvimento das futuras gerações. Além disso, promover a construção de uma 

sociedade para todos. Com esse entendimento, se faz necessário criar um novo 

paradigma da educação de modo a ajudar as pessoas de todas as idades a melhor 

entenderem e respeitar o mundo em que vivem. A base para um novo paradigma 

compreende o entendimento da complexidade e do inter-relacionamento de 

problemas, tais como pobreza, consumo irracional, degradação ambiental, 

deterioração urbana, doenças, conflitos e violação dos direitos humanos, problemas 

esses que estão se agravando e que ameaçam o futuro da humanidade.  

A Agenda 21 traz, em seu capítulo 36, uma referência à UNESCO para dar 

prosseguimento à formação de educadores e fornecer informações para todos sobre 

a educação ambiental em diferentes níveis, já de acordo com um novo paradigma. 

A educação é vista como um direito fundamental e instrumento importante 

para despertar valores, comportamentos e estilos de vida. Quando a ela se 

acrescenta o adjetivo ambiental, então, a proposta é proteger o ambiente presente e 

garantir um futuro sustentável por meio da conscientização sobre a importância da 

questão ambiental hoje e sempre. Nesse sentido, uma das maneiras de se chegar a 

essa conscientização é ter conhecimentos e habilidades necessários que podem ser 

obtidos por meio da arte/educação ambiental.  

A UNESCO recomenda que esse tema seja discutido nas escolas, mas não 

exclusivamente nelas. A educação não formal e os meios de comunicação de massa 

também são maneiras de promover a educação ambiental.  

Com relação à educação ambiental no Brasil, consta na Constituição Federal 

de 1988 um capítulo, que o Poder Público determina sua promoção em todos os 

níveis de ensino: “Art. 225 – inciso VI: Promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

(BRASIL, 1988).  
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Nos anos de 1990, o Ministério da Educação e Cultura publicou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) instituindo a educação ambiental como 

tema transversal a ser trabalhado em todas as disciplinas do currículo escolar, de 

forma integrada e contínua.  

Ainda citando outro documento sobre o tema, temos a Lei nº 9.795, de 27 

de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Assim rezam os artigos abaixo: 

 

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade [...].  
 
Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e 
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente. 

 

A Lei Estadual nº 12.780 (SÃO PAULO, 2007), em seu art. 1º, instituiu a 

Política de Educação Ambiental do Estado de São Paulo. Segundo Serenza (2007), 

essa lei estabeleceu as diretrizes que devem nortear todas as ações voltadas para a 

formação, participação e integração da população nas ações que visam a preservar, 

recuperar ou manter a qualidade ambiental, incluindo os projetos desenvolvidos no 

âmbito do governo. 

No ano de 2012, foi homologado pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC, a proposta do Conselho Nacional de Educação (CNE) que contém as 

diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental para todas as escolas e 

instituições de ensino do País. A homologação ocorreu durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizado no Rio de 

Janeiro (2012). 

Esta proposta contou com a participação das câmaras temáticas de educação 

básica e superior, valendo, portanto para todos os níveis de ensino. 

De acordo com o texto, a abordagem curricular do tema deve ser integrada e 

transversal, além de inter, múlti e transdisciplinar. Isso significa que a educação 

ambiental deve ser contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, nos 
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componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas. Ou seja, não deve 

ser criada uma disciplina própria, mas, sim, tratar a matéria de forma que permeie 

diversos conteúdos da escola. 

A Resolução do MEC nº 2, de 15 de junho de 2012, em seu art. 1º, estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observados 

pelos sistemas de ensino e suas instituições de educação básica e de educação 

superior. 

O Parecer do CNE também ressalta em suas diretrizes o dever de contribuir 

para a Política Nacional do Meio Ambiente e para a implementação da Política 

Nacional de Educação Ambiental. Além disso, afirma que o assunto precisa constar 

nos currículos de formação inicial e continuada de todos os profissionais da 

educação e que os professores em atividade devem receber formação 

complementar compatível com o tema. 

Com relação à educação para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 21 

brasileira propõe alguns temas centrais, sendo que um deles diz respeito às cidades 

sustentáveis. Como país signatário desse documento, o Brasil, então propõe o 

estabelecimento de políticas nacionais voltadas para esse modelo de 

desenvolvimento sustentável. E nesse entendimento de âmbito nacional, deverão 

existir ações locais onde as autoridades, ainda, devam estabelecer suas agendas 

específicas, em termos de sustentabilidade. Assim, ao falar de aspectos 

relacionados com os problemas do ambiente urbano, salienta-se que o conjunto de 

ações a serem desenvolvidas fará a diferença no dia a dia do tráfego das grandes 

cidades.  

O Capítulo 28 da Agenda 21 Global (ONU, 1992), aponta a base para a ação 

das autoridades locais, em cumprimento das diretrizes desse documento da ONU: 

 

São elas que constroem, operam e mantém a infraestrutura 
econômica, ambiental e social, supervisionam os processos de 
planejamento, estabelecem políticas e regulamentos ambientais 
locais. Como o nível de governo mais próximo das pessoas, têm um 
papel vital na educação e mobilização do público na promoção do 
desenvolvimento sustentável. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1992 Cap. XXVIII).  
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Fica, pois, evidente o vínculo das ações da CET com as diretrizes vindas 

desse importante documento da ONU e das legislações brasileiras. Então, na esteira 

da Agenda 21, a cidade de São Paulo estabeleceu o seu documento de 

compromissos, resultado do diálogo entre as Secretarias Municipais e grupos 

intersetoriais. 

Entre os temas organizados em quatro blocos – Desenvolvimento Urbano, 

Social, Qualidade Ambiental e Estrutura Econômica e Administrativa – o tema 

Desenvolvimento Urbano discute o espaço urbano do Município de São Paulo e 

formas de ocupação, contemplando, nesse item, as questões relacionadas com o 

trânsito e os transportes.  

O capítulo sobre trânsito e transportes enfatiza, em dois de seus objetivos, a 

importância da educação como instrumento para melhorar as condições de trânsito 

e do meio ambiente.  

Fazendo eco às diretrizes da UNESCO, da Agenda 21 Global, da Constituição 

Federal e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), entre as Ações Propostas 

pela Agenda 21 do município de São Paulo (SÃO PAULO, 1996), é reservado um 

item à Educação Ambiental no Transporte e no Trânsito. Neste, são citados os 

programas direcionados à educação voltada para o comportamento no trânsito da 

cidade de São Paulo.  

Paralelamente, a Agenda 21 da cidade ainda prevê a educação ambiental 

contemplando, inclusive, o caráter de melhoria da qualidade de vida como 

justificativa para disseminar conceitos de meio ambiente. Por esse motivo, o tema 

está incluído nos programas de educação para o trânsito da cidade de São Paulo. 

Todas as ações de convergência para conscientizar sobre a importância da vida em 

comunidade e sobre a melhora da qualidade de vida do indivíduo se tornam 

imprescindíveis e urgentes. Seu desenvolvimento deve ocorrer em todos os setores 

da vida dos indivíduos, no âmbito familiar e nos múltiplos contextos, incluindo, aqui, 

o espaço escolar. Isso é indispensável em função da vivência diária na escola e da 

importância de transformar o professor em agente para ensinar conteúdos de 

educação ambiental, segurança e cidadania, como orientam as leis e a Agenda 21 

da cidade.  
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A exemplo da educação ambiental, o tema trânsito deve também ser 

enfatizado como uma matéria de conteúdo interdisciplinar por enriquecer e ser 

incorporado em todas as disciplinas escolares. Com esse entendimento, o estudo 

proposto pretende avaliar de que forma a implantação de cursos no modelo de 

educação a distância pode contribuir na tarefa de disseminar saberes sobre 

educação para o trânsito, cidadania e meio ambiente, integrando atividades lúdicas 

e artísticas, contribuindo, assim, para o crescimento individual e coletivo de 

pedestres e motoristas.  

É sabido que, em várias cidades, o assunto trânsito é amplamente debatido e 

desperta a atenção de órgãos públicos e da população em geral. Isso significa que 

qualquer cidadão deve ter consciência de que a melhoria das condições de trânsito 

é responsabilidade de cada cidadão. O indivíduo que mora na cidade, querendo ou 

não, compõe todo o sistema de circulação do espaço urbano; às vezes como 

pedestre, às vezes como condutor, e mesmo como profissional de trânsito. Por sua 

vez, com relação aos acidentes de trânsito, a Organização Mundial da Saúde - OMS 

informa que mais de 90% deles acontecem por falha humana, seja como pedestre, 

seja como motorista. Daí a importância de se discutir e estabelecer comportamentos 

saudáveis e cidadãos, independente de outros fatores que não dizem respeito à 

pessoa, como, por exemplo, a máquina, o asfalto, entre outros. Sua conscientização 

depende muito da educação que pode ser disponibilizada de diferentes modos: 

informal, ou formal, presencial ou a distância; disponibilizada a todos, mas 

principalmente aos indivíduos em fase de formação, crianças e jovens. O debate, 

nesse sentido, faz com que o aluno entenda o ambiente em que vive, refletindo 

sobre o modo como sua participação cidadã pode contribuir para a melhoria do 

trânsito, se não de imediato, certamente no futuro, enquanto condutor, por exemplo. 

Do resultado de seu aprendizado e participação nascem as condições de saúde e da 

qualidade de vida de cada um e da população.  

Ainda sobre a necessidade de ações que eliminem ou minimizem os 

acidentes de trânsito, a ONU estabeleceu o período 2011 a 2020 como a Década de 

Ações para a Segurança Viária (ONU, 2011). O objetivo foi estimular a circulação 

segura e a intolerância ao acidente de trânsito, reconhecido como um problema de 

saúde global. Segundo a ONU, atitudes simples como o uso do cinto de segurança, 
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ou do capacete, o respeito à faixa para travessia de pedestres, entre outras, 

minimizariam as ocorrências e mortes no trânsito; ou seja, assumir atitudes corretas 

que podem salvar vidas, e, nesse sentido, a educação pode contribuir muito para 

que mudanças aconteçam.  

O educador Freinet (2004) procurou sempre, não separar a ação pedagógica 

do cotidiano, pois, para ele a educação é ação e intervenção; é um processo 

dinâmico, que permite construir o conhecimento e estimular a reflexão. 

Nos sistemas educativos reforçar a relação entre a arte, cultura e educação 

no trânsito deveria ser essencial na formação da cidadania. É o que também se 

pode deduzir das palavras de Morin, que recomenda dar igual importância à cultura 

das humanidades e à cultura científica, considerando que o conhecimento deverá 

enfrentar grandes desafios da globalização. A complexidade do novo mundo, diz ele 

instiga pesquisas de um novo saber, novo saber indicando que o pensamento 

complexo exige a interdisciplinaridade como possivel busca do conhecimento em um 

mundo globalizado. 

De acordo com Pimentel: 

 

O Programa Educación Artistica, Cultura y Ciudadania da 
Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (OEI) dedica-se ao desenvolvimento da 
educação e da cultura, e contempla uma série de ações para apoiar 
políticas educativas nos países ibero-americanos centradas em 
Arte/Educação (PIMENTEL, 2008 p.10). 

 

A presença da arte na educação para o trânsito, como ocorre nos programas 

da CET, é muito importante. Com efeito, pode contribuir para o desenvolvimento de 

um clima integrador para a aprendizagem; tanto que permite adquirir valores para a 

vida e a inclusão social, quanto pode auxiliar os professores do ensino formal e não 

formal na abordagem de conceitos ambientais e questões relacionadas com o 

trânsito. 

A artista e pesquisadora Ana Mae Barbosa refere-se à arte/educação da 

seguinte maneira: 

 

[...] é todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação 
de públicos (crianças, comunidades, terceira idade, etc.) com arte. 
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Arte é cognição, para a qual colaboram os afetos e os sentidos 
(BARBOSA, 1995). 
 

 

 Ainda no campo da arte na educação, a visão da arte de Howard Gardner 

(1997) acrescenta a questão do afeto e cognição, quando se propõe atividades em 

que o sentir e o saber se entrelaçam com as artes. As artes são apreendidas pelo 

intelecto, provocam respostas afetivas e preocupam-se com a qualidade do 

sentimento. Quanto ao ambiente educacional, ele precisa ser amplo e variado, e a 

arte, envolve a educação dos sistemas de fazer, perceber e sentir.  

É, pois, importante envidar esforços com relação à ação educativa com vistas 

à formação cidadã para a convivência social, incluindo aqui trânsito e meio 

ambiente. Acrescentamos ainda a necessidade de flexibilizar os recursos 

instrucionais e metodologias de ensino, uma vez que é fundamental atender a maior 

parcela possível da população. Nessa direção caminha o discurso da atualidade, 

que identifica como eficiente e importante o uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) no processo educativo. Valendo-se dessas tecnologias, a 

internet e o computador são investimentos na aplicação destes recursos que devem 

ser aliados importantes na difusão de saberes para capacitar professores e alunos.  

De acordo com Moran:  

 

Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e 
comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular 
situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos 
conceitos, lugares, ideias. Produzir novos textos, avaliações, 
experiências. As possibilidades vão desde seguir algo pronto 
(tutorial), apoiar-se em algo semidesenhado para complementá-lo até 
criar algo diferente, sozinho ou com outros (MORAN, 2004 p.44). 

 

Ainda, para Moran:  

 

As tecnologias são só apoio, meios. Mas elas nos permitem realizar 
atividades de aprendizagem de formas diferentes as de antes. Uma 
educação inovadora pressupõe desenvolver um conjunto de 
propostas com alguns grandes eixos que se integram, se 
complementam, se combinam: foco na aprendizagem, 
desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento, formação do 
aluno empreendedor e do aluno-cidadão. Com as tecnologias 
podemos organizar atividades inovadoras na sala de aula, no 
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laboratório, com acesso à Internet, integradas com atividades a 
distância e as de inserção profissional ou experimental (MORAN, 
2004 p.347). 

 

No caso da educação para o trânsito, cumpre destacar que o programa 

desenvolvido pela CET de São Paulo foi considerado pioneiro no período de sua 

implantação. Mesmo assim, contudo, os resultados, até o momento, foram pouco 

avaliados e investigados. 

A tese é dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

Introdução, o Problema de Pesquisa, a Hipótese, os Objetivos e os Procedimentos 

Metodológicos.  

No segundo capítulo ─ Conceitos de Educação a Distância e Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, são abordados temas sobre a metodologia de ensino a 

distância e seu histórico evolutivo até a criação dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

No terceiro capítulo ─ A educação para o trânsito na CET e no Código de 

Trânsito Brasileiro, focaliza a metodologia adotada, seus aspectos legais para o 

público escolar, além de apresentar os programas desenvolvidos pela CET. 

No quarto capítulo ─ O caminho da implantação da Educação a Distância 

na CET, será tratado sobre o processo de inserção da metodologia de educação a 

distância como apoio aos programas de educação para o trânsito voltados para a 

formação continuada de professores, onde o lúdico é contemplado. 

No quinto capítulo ─ Do Conhecimento para as Ações, são relatados o 

desenvolvimento e a descrição de alguns cursos a distância e análise da pesquisa 

realizada junto aos professores que participaram dos cursos e os resultados obtidos. 

O sexto capítulo apresenta as considerações finais da pesquisa e contempla 

os resultados das análises realizadas e o panorama traçado pela pesquisa; traz 

ainda uma reflexão com base no referencial teórico, visando possíveis novos 

caminhos para a melhoria das ações no trânsito na cidade de São Paulo e o respeito 

ao meio ambiente.  
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

No âmbito das políticas públicas voltadas para a educação para o trânsito, a 

CET do Município de São Paulo tem conseguido importantes avanços e incentivado 

ações educativas no ensino não formal; nelas as questões sobre trânsito e meio 

ambiente têm sido discutidas com vistas a estimular o exercício da cidadania. Assim, 

pretendeu-se focalizar as seguintes questões: 

 Como a implantação de cursos pelo método de educação a distância 

pode contribuir para promover programas de educação não formal 

voltados à capacitação de professores para o desenvolvimento de 

ações sobre o tema trânsito na cidade de São Paulo?  

 De que maneira essas ações, em forma de projetos apresentados ao 

final de cada curso de capacitação de professores, podem contribuir 

para a construção de conhecimentos que favoreçam a formação de um 

cidadão comprometido com a prática da solidariedade no trânsito e o 

respeito ao meio ambiente?  

 As atividades lúdicas de arte/educação, desenvolvidas no curso da 

CET, foram significativas para a formação cultural dos professores e 

tutores dos cursos? 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

 

A educação a distância, tendo como tecnologia de apoio a internet e o 

computador, pode contribuir para disseminar cursos voltados para a capacitação de 

professores quanto ao trabalho com o tema trânsito. Favorece, dessa maneira, a 

construção de uma abordagem dirigida para a formação cidadã e sensibilização para 

os problemas do meio ambiente que resultem numa efetiva conscientização 

ambiental. 
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Na educação a distância, a atividade de tutoria, ou seja, a função de 

acompanhar o aprendizado do educando, tem um papel fundamental ao envolver o 

aluno e sensibilizando-o para o tema trânsito e norteando sua capacitação na 

formação cidadã.  

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

Partindo dos pressupostos citados, a presente pesquisa teve como objetivos: 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

 Descrever e analisar os programas dos cursos ministrados a distância 

para capacitar professores, mediados por computador e internet, 

desenvolvidos pela CET de São Paulo, como subsídio à construção de 

conhecimento e realização de ações educativas com foco no tema 

trânsito e como proposta de educação não formal na formação de 

professores do ensino infantil ao fundamental II e Educação de Jovens 

e Adultos, no Município de São Paulo.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Investigar a percepção dos professores sobre a contribuição dos 

conteúdos dos cursos da CET para seu aperfeiçoamento profissional e 

para o desenvolvimento de projetos relacionados com o trânsito em 

suas disciplinas, identificando as necessidades e expectativas 

apresentadas por eles. 
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 Analisar e identificar na interface entre alunos e tutores dos cursos 

diálogos que demonstrem o envolvimento e participação do aluno na 

temática trânsito, cidadania, meio ambiente e arte/educação, e de que 

forma expressam a possibilidade ou o uso desses temas em suas 

práticas.  

 

 Identificar se o tema cidadania, meio ambiente e arte/educação foram 

contemplados nos projetos desenvolvidos pelo grupo de professores 

(as) que participaram dos cursos.  

 

 Refletir sobre o uso da educação a distância no que se refere à 

educação dos professores.  

 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O foco deste estudo, conforme já citado, são os cursos voltados à 

capacitação de professores para trabalhar o tema trânsito, na modalidade de ensino 

a distância, desenvolvidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. 

O período da pesquisa compreendeu trinta meses, entre julho de 2010 a dezembro 

de 2012. 

Inicialmente, foi realizada pesquisa na literatura especializada com o intuito de 

estabelecer embasamento teórico a respeito dos temas abordados: educação a 

distância, educação para o trânsito e os principais problemas ambientais 

relacionados com o trânsito, visto ser uma questão relevante para a comunidade 

escolar e moradores da cidade.  

Para a realização deste trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa do tipo 

exploratório e estudo de caso. 

Gil (1999, p. 43) ensina que “as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
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formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. Além disso, Triviños acrescenta: 

 

Os estudos exploratórios permitem ao pesquisador aumentar sua 
experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte 
de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma 
realidade específica e buscando antecedentes, maior conhecimento 
para em seguida, planejar uma pesquisa descrita ou de tipo 
experimental (TRIVIÑOS, 1987 p.109).  

Ainda com relação à pesquisa qualitativa, o ensinamento de Chizzotti: 

 

[...] quanto à pesquisa qualitativa, esclarece a questão não está 
numa definição apriorística, mas que decorre de um processo 
indutivo que vai definindo-se na exploração dos contextos ecológico 
e social, onde se realiza a pesquisa. Ao pesquisador, além de ser 
fundamental no seu trabalho, deve preliminarmente, despojar-se de 
preconceitos, predisposições, para assumir uma atitude aberta a 
todas as manifestações que observa (CHIZZOTTI, 2003, p. 13).  

 

A respeito das entrevistas, Minayo diz: 

 

O que torna a entrevista em instrumento privilegiado de coleta e 
informação para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser 
reveladora das condições estruturais, dos sistemas de valores, 
normas e culturais. A entrevista transmite, através de um porta-voz, 
as representações de grupos determinados em condições históricas, 
socioeconômicas e culturais específicas (MINAYO, 1998 p.109). 

 

A realização do estudo exigiu três etapas. Numa primeira, foram consultados 

registros dos cursos a distância e demais programas desenvolvidos pela CET na 

cidade de São Paulo pela área de educação para o trânsito.  

Na segunda etapa, foi feita a análise da coleta de dados obtida pela aplicação 

de questionário e entrevistas e tabulação dos dados. O universo de professores que 

participaram dos cursos de capacitação na modalidade a distância oferecidos pela 

CET no período de julho de 2010 a dezembro de 2012, foi de 6.207 pessoas. Porém, 

para esta pesquisa foram considerados apenas 3.543 questionários, 

compreendendo o grupo de docentes que respondeu às duas etapas iniciais da 

pesquisa. A primeira parte do questionário consistiu na avaliação da percepção do 

professor sobre os cursos de capacitação, sendo que o questionário foi preenchido 
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ao final de cada curso. Num segundo momento, foi feito contato por telefone com os 

professores e completado o questionário com respostas às perguntas sobre 

aplicação do conteúdo em projetos educativos na unidade escolar. Nessa etapa, 

também foram analisados os projetos desenvolvidos pelos professores ao final de 

cada curso e feita a identificação sobre a abordagem dos temas cidadania, meio 

ambiente e o emprego de ações pedagógicas lúdicas. 

Quanto à importância do questionário, Parasuraman (1991, p.118) infere que 

é uma técnica de investigação composta por questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, entre outros. Entre as vantagens do seu uso, encontram-

se: a possibilidade de atingir um grande número de pessoas e a garantia de 

anonimato das respostas e do sujeito. O tipo de pergunta que compõe um 

questionário pode ser aberto (o interrogado responde com suas palavras), fechado 

(todas as respostas possíveis são prefixadas, múltipla escolha) e duplo (perguntas 

abertas e fechadas).  

Na terceira etapa, foram analisados os diálogos estabelecidos entre alunos e 

tutores, nos fóruns de discussão dos cursos para professores. O corpo de tutores foi 

composto por trinta e um educadores. Foram analisados dois cursos por tutor; o 

primeiro acompanhado por esse tutor e o último curso do período definido para a 

realização da pesquisa, perfazendo o total de sessenta e dois cursos e oito mil e 

quatrocentas e treze mensagens dos fóruns de discussão. Com esses dados, 

procurou-se identificar, na interface entre alunos e tutores dos cursos a distância, 

diálogos que demonstrassem o envolvimento do aluno na temática trânsito, 

cidadania e meio ambiente e de que forma expressaram a possibilidade de aplicar 

esses temas em suas práticas ou no seu cotidiano. Da análise dos fóruns buscou-se 

também identificar o envolvimento dos tutores enquanto sujeitos ativos no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos e, a partir daí, aprimorar o problema da pesquisa e 

as relações que se estabeleceram entre eles. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

2 CONCEITOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

Para a nossa reflexão, é pertinente dizer que a educação presencial – aquela 

em que alunos e professores ocupam um mesmo espaço físico num mesmo tempo 

na interação em prol da aprendizagem é considerada uma forma comum de ensinar, 

mas não costuma ser vista como a única.  

A educação que se realiza com a utilização de tecnologias de comunicação e 

informação tem tornado a aprendizagem em ambiente virtual um modo eficaz e 

prático; esse modo traz um novo paradigma na tarefa de ensinar, principalmente 

para os adultos que recorrem à modalidade de ensino a distância como forma de 

obter conhecimento.  

Assim comenta Chaves a respeito da educação a distância, também, 

conhecida pela sigla EaD: 

 

A EaD, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre 
quando ensinante e aprendente estão separados (no tempo e no 
espaço). No sentido que a expressão assume hoje, enfatiza-se mais 
a distância no espaço e se propõe que ela seja contornada através 
do uso de tecnologias de telecomunicação e de transmissão de 
dados, voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou 
vídeo). Não é preciso ressaltar que todas essas tecnologias, hoje, 
convergem para o computador (CHAVES, 1999, p.28). 

 

Pode-se descrever educação a distância como uma modalidade de ensino 

com características específicas, maneira particular de criar um espaço para gerar, 

promover e implantar situações em que os alunos aprendam. 

 

A ideia básica de educação a distância é simples: alunos e 
professores estão em     locais diferentes durante todo ou grande 
parte do tempo em que aprendem e ensinam. Estando em locais 
distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir 
informações e lhes proporcionar um meio para interagir (MOORE; 
KEARSLEY, 2007, p. 01). 
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A diferença com relação à educação tradicional consiste na mediação das 

relações entre docentes e alunos. De modo essencial, substituir a proposta de 

assistência regular à aula por uma nova proposta na qual os docentes ensinam e os 

alunos aprendem mediante situações não convencionais, em espaços e tempos não 

compartilhados; para tanto, serve-se de novas tecnologias da informação que, de 

certa maneira, colocam alunos frente ao professor e o professor distante 

acompanhando o aluno. 

A lousa, o giz e a carteira escolar são recursos ressignificados, adquirindo 

outro formato, com novas características. Desse modo, a tela do computador, o 

mouse e o teclado são os novos instrumentos que compõem esse “espaço” de 

ensino e aprendizagem; os recursos empregados estendem-se não apenas à 

informática, mas ao rádio, TV, vídeo, CD ROM, fax, entre outros. O aluno, por sua 

vez, é alguém que está conectado, relacionando-se por intermédio de tecnologias 

como a internet, ou mesmo através do correio tradicional. 

Na sala de aula virtual ou no ambiente virtual de aprendizagem, o cerne do 

processo de educação encontra-se nas tecnologias interativas, sendo imprescindível 

a interação e a interlocução - entre todos, professor e aluno - neste processo de 

comunicação virtual.  O avanço das tecnologias de comunicação e informação altera 

o conceito de presencialidade, com a participação simultânea de profissionais, 

ampliando a construção de saberes, possibilitando o contato em tempo real, on-line. 

As palavras de Moore: 

 

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 
instrucionais onde as ações dos professores são executadas a parte 
das ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que 
podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a 
comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por 
meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros (MOORE, 2007 
apud MOORE; KEARSLEY, 2007, p.17). 

                                                                                                                                                                                 

O desenvolvimento e a eficácia de metodologias diferenciadas que podem ser 

aplicadas ao ensino a distância encontram apoio na tecnologia de comunicação, que 

se encontra disponível em cada tempo, seja no passado, seja no presente. Isso 

significa que os métodos de ensino a serem utilizados em tal empreendimento estão 

relacionados com a tecnologia disponível no momento histórico de cada sociedade.  
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No dizer de Kenski: “As tecnologias criadas pelas diversas culturas atuaram 

às vezes como prótese do desenvolvimento humano, permitindo aumentar, por 

exemplo, a capacidade muscular, sensorial ou cognitiva” (KENSKI, 2008, p. 20). 

A esse respeito, relatos mostram, por exemplo, a existência de cursos a 

distância desde o século XIX, na Europa. Trata-se de cursos por correspondência 

que buscavam capacitar mão de obra para trabalhos rotineiros que careciam de 

formação, como mostra a referência abaixo:  

 

O histórico da educação a distância começa com os cursos de 
instrução que eram entregues pelos correios. Denominado estudo 
por correspondência, também era chamado estudo em casa pelas 
primeiras escolas com fins lucrativos e, estudo independente pelas 
universidades (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 25). 

 

Pode-se constatar, pois, quais os recursos tecnológicos desse tempo. O bom 

efeito do uso de material impresso e do correio como intermediário no processo de 

interação aluno-docente estava diretamente relacionado com a tecnologia 

(imprensa, gráfica e correios) que existia na época. “Isso ocorria por causa da 

invenção de uma tecnologia de serviços postais baratos e confiáveis, resultado em 

grande parte da expansão da rede ferroviária” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p.36). 

Nesse sentido, já em 1994, Sarramona López afirma que a tecnologia 

educacional é aquela que reflete a aplicação da técnica à resolução de problemas 

educativos justificada na sociedade vigente em cada momento histórico. A 

sociedade evoluiu ao longo do tempo, a modalidade da educação a distância 

ampliou seu leque de atuação, estendendo-se à formação universitária e incorporou 

novos meios de comunicação e tecnologias de interação (MAGGIO, 1997). 

Pode-se inferir que a sala de aula nos primórdios do ensino a distância era o 

papel, pois a mídia impressa (apostila, cartas, entre outros.) era o meio de 

comunicação entre alunos e professores; os mestres passavam instruções, 

respondiam dúvidas e alunos estabeleciam a recíproca enquanto estudantes.  

Aqui o testemunho de Nasseh: 

 

O motivo principal para os primeiros educadores por correspondência 
era a visão de usar tecnologias para chegar até aqueles que de outro 
modo não poderiam se beneficiar dela. Naquele tempo isso incluía as 
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mulheres. Ana Eliot Ticknor, que já em 1873 criou uma das primeiras 
escolas de estudo em casa, a Society to Encourage Estudies at 
Home. A finalidade dessa escola era ajudar as mulheres, a quem era 
negado em grande parte o acesso às instituições educacionais 
formais, a terem oportunidades de estudar por meio de materiais 
entregues em suas residências (NASSEH, 2007, apud MOORE; 
KEARSLEY, 2007, p.35). 

 

O ensino por correspondência – como prática de ensino a distância - foi 

pioneiro e de fato reconhecido como promotor de conhecimento e aprendizagem a 

distância. O contato com os conteúdos e o diálogo professor-aluno se fizeram 

possíveis nesse modelo de educação, mas com uma agilidade baixa, uma vez que o 

tempo de resposta por parte do aluno correspondia ao tempo postal. Porém, os 

avanços quanto à diminuição do tempo de resposta postal só começaram a surtir 

maior efeito na educação a distância a partir da segunda metade do século XX. 

Hoje, apesar da mídia impressa ainda ser bastante utilizada nesse tipo de 

ensino, o uso da internet e do computador significa uma melhora no tempo de 

resposta; imprime maior rapidez na troca de informações e mensagens de qualquer 

natureza. A tecnologia tão presente nas relações da sociedade contemporânea, seja 

nas transações financeiras, seja na indústria e em outros campos, apresenta grau 

elevado de aceitação e usos na construção de diferentes relações de educação, 

enquanto recurso pedagógico e, principalmente, até mesmo como precioso recurso 

na função ensino-aprendizagem. Kenski resgata a trajetória histórica da tecnologia 

da informação: 

 

O conceito de novas tecnologias é variável e contextual. Em muitos 
casos confunde-se com o conceito de inovação. Com a rapidez do 
desenvolvimento tecnológico atual, ficou difícil estabelecer o limite de 
tempo que devemos considerar para designar como, <novos> os 
conhecimentos, instrumentos e procedimentos que vão aparecendo. 
O critério para a identificação de novas tecnologias pode ser visto 
pela sua natureza técnica e pelas estratégias de apropriação e de 
uso [...] o rádio mais ouvido hoje no walkman ou no carro do que em 
casa é uma tecnologia rejuvenescida, mas não tão nova. Ao se falar 
em novas tecnologias, na atualidade, estamos nos referindo 
principalmente, aos processos e produtos relacionados com os 
conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das 
telecomunicações [...]. 
No começo do nosso século as máquinas a vapor possibilitaram a 
industrialização: aumentaram a produção massiva de bens e 
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recursos e permitiram seu rápido transporte [...] Na sociedade atual, 
a informática, junto com as telecomunicações e a [...], torna possível 
a produção massiva e sistemática de informação, tecnologia e 
conhecimentos; no fim principal é a substituição e ampliação do 
trabalho mental do homem (KENSKI, 2008, p.15; 25). 

 

Cria-se, assim, na educação a distância um espaço de relações 

diferenciadas, onde o estereótipo da sala de aula convencional é substituído por um 

ambiente sem forma física definida. Fora desse estereótipo, então, são 

estabelecidas relações de ensino, de aprendizagem, de troca de informações, entre 

outros aspectos, com o mesmo potencial construtor de conhecimentos. 

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas 

e empregadas em cada época. Diferentes períodos da história da humanidade são 

cronologicamente reconhecidos pelo avanço tecnológico correspondente. A Idade da 

Pedra, a Idade do Ferro e a Idade do Ouro, por exemplo, correspondem ao 

momento histórico-social em que foram criadas “novas tecnologias” para o 

aproveitamento desses recursos da natureza, de forma a garantir a qualidade de 

vida. O avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses 

recursos e cria permanentemente “novas tecnologias mais sofisticadas”. 

 

 

2.1 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

O ambiental virtual de aprendizagem pode existir ou como ambiente único de 

ensino e aprendizagem ou como suporte do ambiente presencial. Essa 

possibilidade, então, flexibiliza sua existência de acordo com a necessidade de cada 

conteúdo pedagógico ou com as características da instituição educacional. 

O AVA, sigla utilizada para designar ambiente virtual de aprendizagem, 

consiste em sistemas que utilizam essencialmente o computador como “sala de 

aula”. Nesse ambiente, a relação professor-aluno, aluno-conteúdo, aluno-material 

didático, aluno-aluno, acontece mediada por tecnologias de informação e 

comunicação, transmitida via rede e internet. 
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Esse modelo de ambiente pedagógico permite o uso de múltiplas mídias, 

linguagens e recursos. Apresenta seu conteúdo de maneira organizada, estabelece 

a interação pessoas e conhecimento, elaboram-se produções didáticas e 

pedagógicas e distribui-se produção para atingir um objetivo educacional. O ritmo, o 

tempo e o espaço do trabalho educativo, o desenvolvimento das atividades, 

acontecem de forma definida, obedecendo a um planejamento prévio e revisto, e 

reelaborado conforme o andamento das atividades. O resgate do material de 

aprendizagem pode ser acessado em tempo diferente do tempo real presente. Uma 

aula on-line, por exemplo, pode acontecer em uma determinada data do calendário 

vigente; o aluno, por questões pessoais, nessa data específica, não pode assisti-la. 

Sendo assim, o sistema permite o armazenamento de eventos e de outros materiais 

que possam ser acessados em outro momento, a qualquer tempo.   

O espaço virtual de aprendizagem oferece recursos, denominados 

ferramentas de interação. Nele acontece o contato em tempo real, chamado 

síncrono, como o chat, e assíncrono, em qualquer tempo, como o fórum, permitindo 

a troca constante e permanente de informações entre os diferentes participantes 

para fins de aprendizagem. 

O suporte tecnológico favorece a noção de telepresença em que usuários, 

fisicamente distantes, acessam, em várias localidades e tempo, o ambiente de 

aprendizagem e vivenciam a sensação de estarem fisicamente juntos, trabalhando 

no mesmo espaço e tempo. Entender essas possibilidades deixa explícito que a 

pedagogia tradicional, do modelo presencial, pode não ser completa para a 

compreensão desse novo tipo de interação para fins de aprendizagem e, assim, com 

o modelo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cria-se uma nova pedagogia. 

Os primeiros projetos de ambiente virtual iniciaram-se em 1990. Mudanças 

ocorridas na internet com a criação do primeiro navegador web – browser (Netscape 

e Explorer) e a abertura da internet para uso comercial.  

 

O uso de redes de computadores para educação a distância teve 
grande impulso com o surgimento da world wide web, um sistema 
aparentemente mágico que permitia o acesso a um documento por 
computadores diferentes e resoluções de tela diferentes. O primeiro 
navegador web, denominado Mosiac, apareceu em 1993 e permitiu 
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aos educadores um novo meio poderoso para obter acesso à 
educação a distância (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 46). 

 

As primeiras atividades na web eram textuais, sem imagem, gráficos, ou sons. 

A comunicação entre usuários era por meio da escrita no fundo permanente verde 

ou preto das telas do computador. A tecnologia de janelas gráficas foi um grande 

salto, com a inserção de programas do tipo Windows. Com a janela gráfica, foi 

possível representar a imagem, não apenas em texto, mas no uso de uma 

linguagem por ícones. 

Lemos em Moore e Kearsley: 

 

Em 1992, a web continha somente 50 páginas, porém em 2000, o 
número de páginas havia aumentado para pelo menos 1 bilhão! Em 
1995, somente 9% dos adultos americanos acessavam a internet, 
totalizando 17,5 milhões de usuários. Em 2002, 66% dos adultos dos 
Estados Unidos surfavam on-line, um total de 137 milhões de 
usuários (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 46). 

       

Algumas universidades e empresas começaram a oferecer tais inovações 

para serem utilizados em atividades educativas. São dois tipos basicamente: 

servidor web com sistemas abertos ou livres (exemplo: Teleduc, desenvolvido pela 

UNICAMP) ou as plataformas proprietárias (Blackboard, WebCT) de propriedade de 

empresas internacionais. 

O surgimento de uma nova ambientação educativa, assim como boa parte da 

introdução de novos formatos tecnológicos, exigiu um período de assimilação e 

acomodação. Por tratar-se de realidade específica e desconhecida, na ocasião, os 

ambientes virtuais herdaram, muitas vezes, o formato da educação presencial. Hoje, 

o conhecimento mais aprofundado dessa metodologia e os erros e acertos da fase 

inicial de criação pioneira transformaram o entendimento desta nova realidade com 

características próprias, ampliando desde a criação e distribuição de conteúdos até 

a elaboração e formatação da programação visual da página web disponibilizada ao 

aluno. 

Segundo Kenski (2008), os primeiros ambientes estavam muito ligados ao 

formato da aula presencial; mas, o uso mostrou que esse sistema fazia parte de 

outra realidade educacional, com características e sentidos próprios. As primeiras 
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versões de ambientes virtuais de aprendizagem foram modeladas com base em 

quatro estratégias relativas às suas funcionalidades: 

- Incorporar elementos já existentes na web, como correio eletrônico e grupos 

de discussão. 

- Agregar elementos para atividades específicas de informática, como 

gerenciar arquivos e cópias de segurança. 

- Criar elementos específicos para a atividade educacional, como módulos 

para o conteúdo e a avaliação. 

- Adicionar elementos de administração acadêmica sobre cursos, alunos 

avaliações e relatórios. 

Quando nos remetemos à ideia de ambiente de aprendizagem, devemos 

lembrar que o ambiente virtual, por possuir características específicas, também, 

possui formas de acesso e entendimento específicos a seu desenvolvimento e uso. 

Quando falamos de usuários, pode surgir a ideia de que um usuário na escola 

presencial seja o aluno. Segundo Kenski (2008), no ambiente virtual de 

aprendizagem são, pelo menos, quatro tipos possíveis de usuários, além do aluno 

propriamente dito, indivíduo aprendente: o administrador, responsável pela criação, 

organização, extração de cursos; o coordenador, que seleciona ferramentas do 

ambiente, insere alunos e gerencia o curso; o formador (docente, tutor, especialista) 

que auxilia o coordenador nas tarefas de gerenciar e os alunos que acessam as 

ferramentas de aprendizagem. 

Quanto ao formato de página web e estrutura do ambiente virtual de 

aprendizagem - guardadas as devidas especificidades e características de cada 

instituição - normalmente é composto de área de login (identificação) e senha para 

acesso, sendo esse acesso restrito quanto à intervenção e à interação com esse 

ambiente e à função designada a cada tipo de usuário no sistema. 

A área de cursos possui em geral um contador de acessos e uma saudação; 

nele consta o nome do usuário (forma de demonstrar a identificação dos usuários e 

de criar a proximidade do sistema com o aluno), ferramentas de comunicação, como 

chat e fórum, agenda de atividades, avaliações, notas, envio de produção, mural de 

recados, material de apoio, biblioteca virtual. O acesso à área de cursos, que 

pressupõe inscrição no evento, sendo o curso gratuito ou não; ocorre, dessa forma, 
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a identificação no sistema de cada usuário daquele evento. Além da área específica 

de ensino e aprendizagem, a roupagem inicial de uma página de instrução possui 

dados gerais da instituição, divulgação de cursos, atividades, notícias, enfim, como 

porta de entrada para todo um universo específico de aprendizagem. Cria-se, então, 

um contexto atraente e informativo sobre o suporte e o contexto da instituição da 

qual aquele usuário pode fazer parte como aluno, ou como mero curioso ou 

visitante. 

Nos bastidores do acesso ao aluno, existem ferramentas de uso exclusivo do 

corpo docente e administrativo, como acesso à frequência do usuário, 

disponibilização de materiais, configuração das opções de participação e de curso, 

suporte técnico e apoio para esclarecer dúvidas. Mesmo após a conclusão do curso, 

os dados sobre ele permanecem disponíveis, permitindo a recuperação a qualquer 

tempo. 

 

 

2.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CONJUNTURA ATUAL 

 

 

É nitidamente desnecessário afirmar que o modelo de ensino e aprendizagem 

em ambiente físico presencial ainda permanece em plena atividade. Isso porque, em 

determinadas fases do desenvolvimento humano (como a fase pré-escolar ou a 

educação infantil) e para certos tipos de aquisição de conhecimento, a forma 

presencial ainda continua se mantendo devido às características do aluno e da 

matéria a ser transmitida. 

Segundo o Censo 2012 do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - 

INEP (2013), existem, no Brasil, matriculados na educação básica 50.545.050 

alunos, pertencentes a 192.676 estabelecimentos e 1.393.534 salas de aula. A 

mesma pesquisa, com relação à educação de jovens e adultos, aponta o número de 

3.356.501 alunos presenciais em 35.661 estabelecimentos de ensino e 495.761 

alunos em cursos semipresenciais em 1.193 instituições de ensino. Portanto, na 

educação de jovens e adultos o INEP já deixa a entender o uso de algum tipo de 

interação não presencial, compondo o contexto da educação básica para aquele 
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jovem ou adulto que não teve acesso na época apropriada definida para sua 

execução. 

A ampliação e o aprimoramento da educação a distância ou, mesmo, sua 

abordagem na mídia, a divulgação de cursos e sua repercussão nos meios 

educacionais apontam para uma evolução quanto ao seu uso e aceitabilidade; isso 

leva a acreditar que a ela está reservado um futuro promissor. Além do fato de 

apresentar-se como formação que alia praticidade - tão importante nos tempos 

atuais em que o tempo é elemento que precisa ser equacionado para acomodar as 

múltiplas necessidades e tarefas do cotidiano - com a facilidade do aprender com o 

incremento do uso de novas tecnologias e meios de comunicação. 

Com relação ao ensino superior, o INEP efetuou estudos no ano de 2011. No 

que concerne aos programas de graduação, constatou existirem 2.365 instituições 

de ensino superior, 6.739.689 alunos em 30.420 cursos. Desse total, os cursos a 

distância apresentaram 992.927 em 1.044 cursos. A educação a distância superior, 

em quatro anos, apresentou um crescimento superior a 100% relativo ao estudo do 

INEP de 2007 que apresentava o total de 408 cursos e 369.766 alunos.   

A busca pela educação a distância se dá muitas vezes pela necessidade de 

adquirir conhecimento e pela dificuldade em compatibilizar o estudo com as demais 

atividades pessoais ou profissionais. Uma faixa etária bastante presente na busca 

por educação a distância é composta por público adulto que vê na capacitação um 

meio de aprimoramento profissional e, comumente, de ascensão na carreira 

profissional. Nesse caso, a educação deixa de ter seu foco na construção de 

conteúdos abstratos, em geral, sem ligação com o cotidiano deste indivíduo, e passa 

a ser objeto concreto de atuação profissional. Nesse sentido Kenski acrescenta:  

 

A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação 
não apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. Em um 
momento caracterizado por mudanças velozes, as pessoas procuram 
na educação escolar a garantia de formação que lhe possibilite o 
domínio de conhecimentos e melhor qualidade de vida (KENSKI, 
2008, p. 19). 

 

Hoje, entende-se que o desenvolvimento da atual tecnologia favorece a 

criação e o enriquecimento das propostas na modalidade do ensino a distância; 
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permite tratar de maneira ágil inúmeros projetos de temas, gerando formas de 

aproximação docente-aluno e alunos entre si. Resolve-se, assim, o problema da 

interatividade, da qual surge uma proposta inovadora de socialização intermediada 

por tecnologias, mas sem deixar de centrar o seu foco principal que é a troca de 

experiências e ideias entre pessoas e saberes. Vencem-se as possíveis barreiras da 

difusão de conhecimento e, por conseguinte, superam os preconceitos com relação 

à eficácia e validade de uma educação não presencial, não de corpo, mas presente 

em ideias e relações virtuais. 

Ao conceber as novas tecnologias como ferramenta para a construção de 

conhecimento, reconhece-se que o jovem e o adulto fazem parte de um mundo 

dominado pelas tecnologias em todos os processos de produção; além do fato de 

que essas tecnologias e processos sofrem mudanças constantemente de forma 

veloz, estruturadas em mecanismos mais eficientes de tempo, custo e esforço. 

Acrescenta-se ainda que o suporte tecnológico permite gerar atividades 

corporativas, diferentes daquelas nas quais esse suporte inexiste, ou seja: conceber 

ambientes, relacionar hipóteses e variáveis, resolver novos problemas ou tarefas 

atreladas ao campo abordado. 

A exemplo da palavra, assim como a escrita mudou a maneira de pensar e de 

operar quando modificou o papel das operações cognitivas em relação à memória; 

assim também as modernas tecnologias produzem mudanças quanto a uma nova 

estrutura de pensar. Os projetos de educação a distância destinados à população 

adulta permitem responder aos seus interesses e vocações, graças à flexibilidade, 

adaptando-se aos novos tempos. 

Nessa estrutura baseada em tecnologias e sistemas, o papel desempenhado 

pelo tutor - como orientador dos alunos e mediador do ambiente virtual junto com a 

possibilidade de estabelecer um número mínimo de encontros presenciais – 

favorecem a troca de conhecimento entre todos os participantes do processo 

educativo; propiciam também a retirada do aluno do aparente isolamento de um 

evento não presencial, valorizando a participação e solidariedade entre ambos.  

Apesar de todo aparato tecnológico e todas as possibilidades de colaboração 

e participação propostas pela atual caracterização dos ambientes virtuais, muito 

ainda precisa ser feito para atrair estudantes à formação a distância. Com relação ao 
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mesmo estudo do INEP (2011), citado anteriormente, para um total de vagas em 

nível graduação superior presencial de 956.741, concorrem mais de quatro milhões 

de pessoas, enquanto que na graduação a distância são oferecidas 1.224.760 

vagas, disputadas por 791.176 alunos. Portanto, a procura pela graduação 

presencial ainda é muito grande, como se constata pelo número de vagas e procura 

pela graduação a distância. E, também, as vagas ociosas ainda são muito grandes, 

comparadas ao número de matrículas realizadas. Talvez uma mais eficiente 

divulgação do resultado final de formação de alunos, uma melhor recepção pelo 

mercado de trabalho com relação ao diploma originado de uma instituição de ensino 

a distância, futuramente possam fazer significativa diferença. 

Com relação aos cursos livres, àqueles cujo funcionamento não depende de 

autorização do Ministério da Educação e Cultura – MEC, o último Censo da 

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, 2012, apresenta um total de 

2,7 milhões de estudantes. Segundo esse mesmo censo, ABED 2012, o total de 

alunos no Brasil em educação a distância é de 3,5 milhões de pessoas. Sendo 

assim, podemos inferir que o ensino a distância no Brasil revela uma distribuição em 

que mais de 70% de seus alunos estão matriculados em cursos livres, e o restante 

distribuído entre a educação semipresencial básica e o ensino superior. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem ainda são uma estrutura recente em 

uma educação que sempre fez referência ao formato presencial, como referido 

acima. Por isso, a legítima apropriação desse modelo por parte da educação básica 

e superior pode ainda levar algum tempo, uma vez que se deve considerar também 

a dificuldade de acesso - pelo menos no Brasil - ao meio informatizado. Trata-se de 

uma dificuldade que se apresenta não apenas com relação ao instrumental de 

informática, mas ao conhecimento e uso desta ferramenta enquanto recurso 

instrucional e de aprendizagem. 

Quanto a esse fato, a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet – 

CGI, Pesquisa do Uso das TICs no Brasil de 2011, publicada em 2012, indica que o 

número de brasileiros com computador e acesso à internet em seu domicilio é de 

45%, sendo 38% locados na Região Sudeste. Dos domicílios que indicam ter acesso 

ao computador e internet, 67% dizem usar esses equipamentos para fins 

educacionais. Contudo, apenas 15% para realizar um curso on-line, pois a maior 
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parte utiliza para busca de conteúdos e pesquisas com fins educativos. Dessa 

forma, o papel da internet no Brasil, com relação à educação, ainda é visto mais 

como meio informacional do que formacional, uma vez que a maioria dos acessos 

continuam direcionados para conteúdos de informação.  

Portanto, não é apenas a falta de equipamentos que restringe o uso do 

modelo de aprendizagem virtual a distância, mas o desconhecimento do objetivo 

educacional, ou a incerteza da potencialidade e legitimidade desse objetivo. 

Segundo Jacquinot (2006), o afastamento tecnológico pode estar nas dificuldades 

de manter a sua atualização, porque as mudanças são muito rápidas e a obsolência 

é algo quase imediato. Os problemas de acesso e de domínio das competências 

para uso das tecnologias para fins educacionais e a democratização ao acesso à 

internet são obstáculos a serem transpostos. 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: MUDANÇAS DE CONTEXTO 

 

 

Ao receber um aluno, motivado por necessidades pessoais e/ou profissionais 

de construção de conhecimento, o docente depara com alguém que representa um 

novo paradigma de aprendizado, por isso é importante apoiá-lo, na mudança do seu 

modo de conceituar os estudos. 

Acentua Kenski: 

 

A escola da aprendizagem é muito diferente da escola do ensino: A 
escola da aprendizagem precisa de novos espaços, de outros tipos 
de temporalidades, de outra organização dos grupos de alunos e 
professores, de outras propostas pedagógicas, essencialmente 
novas e que se adaptem a diferentes formas e estilos de aprender de 
todos os participantes: professores e alunos (KENSKI, 2008, p. 109). 

 

Esse é o grande desafio que vive atualmente o professor que ensina pelo 

processo de educação a distância. Por mais que tenha experiência em classe 

convencional, convivendo por anos com as questões da construção do saber e de 

relacionamento interpessoal, o docente precisa estar preparado para algo 
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completamente novo. Se até o advento e a popularização da internet o campo de 

operações educacionais se limitava, basicamente, à sala de aula, agora, esse 

campo não tem mais fronteiras; alcança o mundo todo. 

Embora sejam de fato animadoras, as mudanças do processo educativo 

exigem um longo tempo de adaptação. Para os professores, praticamente, todas as 

fases do modelo tradicional de ensino mudam, desde a estruturação do curso até a 

relação com o aluno na "sala" de aula. Todo o processo, portanto, inicia-se pelo 

reconhecimento, por parte do próprio docente, de que agora ele está trabalhando em 

um novo contexto. Tudo é novo e diferente e precisa ser absorvido como tal. Não 

muda apenas o formato da apresentação, mas, principalmente, o conteúdo levado 

ao aluno que, por sua vez também, não representa mais o que era outrora. 

Kenski alerta: 

 

[...] uma nova cultura educacional, de uma outra realidade, que não 
se alcança mudando o nome do grupo, de uma turma e classe, 
comunidades. A escola do aprender tem como principal compromisso 
garantir aprendizagem dos alunos (KENSKI, 2008, p.109).  

 

A relação professor-aluno pode ser profundamente alterada pelo uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs, em especial, se estas forem 

usadas intensamente. Na resolução de um problema, na realização de um projeto, 

na coleta e análise de dados sobre um determinado assunto, o professor faz um 

“mergulho” junto com o aluno para responder suas dúvidas e questões. A 

proximidade com ele ajuda-o a compreender suas ideias, olhar o conhecimento de 

novas perspectivas e a aprender também. A TIC proporciona um novo tipo de 

interação do professor com o aluno; possibilita a criação de novas formas de 

integração do professor com a organização escolar e com os outros professores. Por 

isso, é fundamental deixar de lado conceitos-base do ensino presencial e abrir-se 

para novas possibilidades de ensino. 

Quanto ao “deixar de lado” a observação de Kenski: 

 

Nos espaços presenciais de aprendizagem - escolas e campi - 
prevalece o ensino ativo do professor sem a necessária 
correspondência com o desejo calado e passivo de aprendizagem do 
aluno. Ensino orientado, estruturado e muitas vezes, distante dos 
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pensamentos, experiências e anseios dos aprendentes (KENSKI, 
2003, p.101-102). 

 

Diante das novidades trazidas por essas mudanças, conclui-se que, a maior 

dificuldade para o professor é sair da rotina tradicional e construir um novo olhar e 

ação quanto à aprendizagem; é buscar outra forma de pensar o processo de ensino 

e aprendizagem. Em meio a essas novas realidades educacionais, evidenciadas 

pelo uso das TICs e dos ambientes de aprendizagem, deverá se questionar “[...] qual 

será o papel a ser desempenhado pelas escolas atuais, pelos seus professores e 

alunos. Certamente serão necessárias grandes alterações em suas funções e 

desempenhos” (KENSKI, 2008, p. 65). Assim como convencer-se de que "[...] a 

escola, tal qual conhecemos hoje, terá inevitavelmente de mudar e será, com grande 

probabilidade, irreconhecível em algumas décadas” (KENSKI, 2008, p. 66). 

 

 

2.4 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: ADAPTAÇÃO E NECESSIDADES 

ESPECÍFICAS 

 

 

Numa fase de mudança de paradigmas, é imprescindível perceber o meio em 

que opera e buscar, a partir daí, a melhor adaptação possível, utilizando todos os 

recursos que ele oferece. Uma das questões mais presentes nesse sentido é a que 

se refere às dificuldades de transferir um curso presencial para um curso em 

ambiente virtual. Dessa forma, há necessidade cada vez mais de professores que 

aceitem essa transferência e estabeleçam relação com uma educação inovadora e 

não apenas se submeter a reprodução cotidiana de conteúdos escolares. 

Muito mais do que criar um site agradável, que transmita muita informação da 

mesma forma como está nos livros, é preciso tratar o conteúdo de uma maneira que 

ele seja atraente ao aluno. E isso, sem desperdiçar o conhecimento. Diz Moran: 

 

Hoje precisamos urgentemente de muitos profissionais humanistas 
inovadores, que tragam contribuições, motivação e esperança, com 
que contamos para novos projetos e desafios. Estamos numa fase 
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de grandes mudanças e não podemos demorar a aprender 
implementá-las (MORAN, 2000, p.99). 

 

Com relação aos conteúdos, eles se apresentam ainda como o formato 

tradicional presencial: curriculares, paradigmáticos, pontuados e fechados. É preciso 

transformá-los para adquirir um perfil de interdisciplinaridade, acessibilidade, 

amplificação e flexibilização. Para adaptá-los à internet, por exemplo, é necessário 

quebrar a regra curricular de fragmentação e estagnação de conteúdos fechados em 

si mesmos. Mudança e inovação certamente serão importantes nos métodos 

curriculares e de instrução. Os conteúdos precisam ser trabalhados em toda a sua 

amplitude, dando margem a vários tipos de conhecimento. “Os cursos veiculados na 

internet são muito parecidos em conteúdo àquilo que é ensinado pelos professores 

em suas salas de aula convencionais” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 321-322). 

O fato de algumas instituições e profissionais de ensino ainda se 

preocuparem exclusivamente com a forma de apresentação de sites e apostilas, e 

não fixarem concentração para adequar o conteúdo dificulta, a relação aluno e meio 

de aprendizagem, podendo esse aluno desmotivar-se. O material de acesso e de 

estudo deve ser bem feito, organizado e consistente; mas a prioridade é adequar o 

conteúdo a nova forma de transmissão e investir, também, em meios apropriados e 

atraentes. 

A criação de ambientes virtuais de aprendizagem pressupõe a criação de 

novos formatos; estes dependem da organização e planejamento desse processo 

que recebe o nome de design instrucional. O design instrucional é composto de 

fases como: "Análise, Design, Desenvolvimento. Implantação e Avaliação" 

(FILATRO, 2007, p. 66-67). 

Na fase de Análise, a instituição de ensino define a filosofia da educação a 

distância, o levantamento de necessidades de implantação de cursos ou programa, 

as características do público-alvo, análise da infraestrutura tecnológica e mídias 

potenciais e o estabelecimento de objetivos para os cursos. 

A fase de Design abrange criação da equipe de atuação pedagógica e de 

mídias, definição de grade curricular estratégias pedagógicas e tecnológicas e 

fixação de cronogramas. 
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Na fase de Desenvolvimento ocorre a produção, a adaptação de materiais 

impressos e digitais, a montagem e configuração de ambientes, a capacitação de 

professores e tutores, definição do suporte técnico e pedagógico. 

Na etapa de Implantação, se dá a aplicação do ambiente e sua interface com 

o aluno. 

Quanto à Avaliação, são feitas considerações sobre a eficácia do curso e a 

eficiência da escolha instrucional, enquanto sistema de aprendizagem e ensino. 

Com este resultado é feita a revisão pela resposta do público que participou do 

evento e análise do que foi implantando para o fim proposto. Desta forma, pode-se 

melhorar ou manter o desenho para as próximas ações. 

Esta estrutura fixa de sistema pode parecer extremamente rígida diante das 

flexibilizações possíveis e necessárias para a construção do conhecimento. Sobre a 

importância do planejamento sistemático na construção de espaços criativos em 

ambientes virtuais, Filatro nos diz: 

 

Isso não quer dizer que o planejamento sistemático e cuidadoso não 
seja recomendável, nem possível. Ao contrário, a natureza complexa 
das interações em ambientes de aprendizagem exige a articulação 
de princípios e modelos conceituais na criação de espaços criativos 
que ofereçam suporte, estimulem a aprendizagem e possibilitem aos 
alunos atingirem suas metas (FILATRO, 2007, p. 93). 

 

Por isso, considerar o uso de instrumental que permita não a construção de 

um ambiente meramente de perguntas e respostas; mas deve, isso sim, ensejar 

uma interação de construção, que poderá suprir ou melhorar a proposta de uma 

educação em construção, uma educação colaborativa, onde alunos interagem com o 

conteúdo e o ambiente, entre si e com seu professor. A disponibilização de 

ferramentas como Wiki (ferramenta de construção coletiva de texto), kits de 

construção, como software de construção matemática, entre outros, reforça o caráter 

de interação, colaboração e construção coletiva de conhecimento. 

 

 

2.5 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AFETIVIDADE E INTERATIVIDADE 
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Um aspecto importante de diferenciação do ensino presencial e o ensino a 

distância é a forma como são estabelecidas as relações de aprendizagem. Com 

efeito, o fato da ausência do professor no dia a dia do estudante e, por conseguinte, 

não atuando como motivador e orientador das suas atividades, estabelece um 

grande desafio dos professores quando se trata da educação a distância. Todavia, 

os estudantes que optam por esse tipo de curso têm, em geral, um perfil mais 

autônomo no que diz respeito à condução dos seus estudos; nessas circunstâncias, 

então, o professor precisa manter a motivação do aluno. Para tanto, a proposta 

docente deve ser pela busca de soluções motivadoras para um novo conceito de 

ensino, preparado para enfrentar essa proposta que também é uma dificuldade. Por 

exemplo, as brincadeiras habituais em sala de aula, e a improvisação do contato 

pessoal, como elementos motivadores, deverão dar espaço a um contato por via 

escrita, mensagens, cartas, telefone, ao invés do estereótipo tradicional professor – 

sala de aula – aluno. 

A simbologia da palavra escrita estabelece um novo código que deve ir além 

da estrita comunicação escolar ou de ensino, devendo trazer em si questões 

psicológicas, como afetividade e motivação, as quais ampliam o potencial de 

aprender, valorizam e dão significado a este aprender. Segundo Moran (2000), o 

sentido do verbo comunicar se realiza de inúmeras maneiras: entrar em sintonia, 

aproximar, trocar, intercambiar, dialogar, expressar, influenciar, persuadir, 

convencer, solidarizar, tornar transparente e comungar. Comunicamo-nos porque 

somos limitados, porque nos faltam muitas informações, afetos e apoios. “Faz parte 

da atividade da razão o componente afetivo amor ou ódio. Neste sentido a razão não 

é neutra” (MORAN, 2000, p. 39). 

E ainda, diz esse autor:  

 

Educamos, de verdade, quando aprendemos com cada coisa, 
pessoa ou ideia que vemos, ouvimos, sentimos, quando aprendemos 
em todos os espaços em que vivemos – na família, nas escolas, no 
trabalho, no lazer, etc. Educamos aprendendo a integrar em novas 
sínteses o real e o imaginário: o presente e o passado olhando para 
o futuro; ciência, arte e técnica: a razão e emoção (MORAN, 2000, 
p.39). 
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Um outro lado dos principais aspectos que diferem um curso a distância de 

um curso presencial diz respeito à relação tempo versus espaço. Em um método 

presencial, todos os alunos devem estar reunidos ao mesmo tempo, em um mesmo 

local para a aula. As trocas de experiências e os debates sobre os assuntos 

propostos pelo professor são feitos frente a frente. Já no sistema não presencial, a 

necessidade de reunião física não existe ou quando existe, é reduzida. Os alunos 

recebem  materiais didáticos  e as atividades e avaliações propostas pelos 

professores são desenvolvidas ao longo do curso em determinados momentos. 

Assim como os cursos presenciais diferem de uma instituição para outra, 

assim também os cursos a distância apresentam certa diferenciação. Basicamente, 

o que difere um do outro na mesma modalidade é a proposta de cada instituição 

pedagógica, são os recursos tecnológicos utilizados nessa proposta e a metodologia 

adotada; e ainda, como esses recursos serão utilizados para atingir o objetivo final 

que deve ser facilitar a aprendizagem. 

Algumas instituições de ensino optam por fazer cursos nos quais o aluno 

recebe em casa todo o material de estudo impresso, juntamente com as atividades 

que devem ser cumpridas e com um cronograma de entrega dessas atividades. Se, 

durante o seu estudo, ele tiver alguma dúvida, pode escrever uma carta ao professor 

ou telefonar. Esse modelo de ensino a distância ficou bastante conhecido por “curso 

por correspondência” e é ainda bastante utilizado, principalmente nas regiões mais 

isoladas e carentes de acesso a tecnologias modernas. Hoje, esse modelo, sozinho, 

não atende às necessidades de formação de grande parcela da população, que vive 

em um contexto urbano permeado de diversas tecnologias de informação. Muitos 

recursos são mais acessíveis e podem ser agregados para qualificar o processo 

educativo atual, especialmente tecnologias que potencializam a comunicação e 

cooperação como e-mail, salas de bate-papo, fóruns de debate, videoconferência, 

teleconferência, entre outros. Atualmente, a interação professor-aluno, a relação 

entre colegas de curso, mesmo ausentes, é uma prática válida, capaz de contribuir 

para evitar o isolamento e manter um processo instigante, motivador de 

aprendizagem – mesmo na prática, como facilitador de interdisciplinaridade - de 

adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro. 
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Algumas propostas utilizam recursos tidos como de alta tecnologia como, por 

exemplo, equipamentos de videoconferência e teleconferência. Na videoconferência, 

aluno e professor se veem e interagem; o professor pode encontrar-se em uma 

cidade dando aula diante de uma câmera e ser assistido por uma turma reunida em 

uma sala em outra cidade, por exemplo. Tanto o professor vê e ouve os alunos 

como eles ouvem e o veem.  

A teleconferência, por sua vez, é uma via de mão única: os alunos recebem 

áudio e vídeo do professor, mas o professor não enxerga a turma, de forma 

semelhante à transmissão de um programa de televisão. Assim, o aluno 

(telespectador) precisa utilizar outro recurso para conseguir comunicar-se com o 

professor, como o telefone.  

Em ambas as propostas, os grupos estão reunidos em um mesmo horário e 

local assistindo à aula do professor. Nesse exemplo, a característica principal da 

educação a distância que faz referência à não necessidade de reunião física dos 

alunos, se perde um pouco. É por isso que esse modelo de ensino a distância é 

chamado por muitas instituições de presencial conectado. Um dia por semana ou 

por mês, enfim, a critério de cada instituição, os alunos precisam comparecer à 

instituição para assistir ao professor e no resto da semana, estudam isolados e 

desenvolvem suas atividades conforme sua disponibilidade de tempo.  

Existem ainda outros modelos que focalizam o uso da internet. As instituições 

que adotam esse modelo disponibilizam uma sala de aula na internet a que 

chamamos de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.  Essa sala de aula virtual 

fica disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Por meio do AVA, 

alunos e professores podem comunicar-se, trocar experiências, colaborar uns com 

os outros, todos ao mesmo tempo ou em diferentes momentos, conforme a 

disponibilidade de cada um.  

Além do AVA, normalmente essas instituições fornecem material impresso, 

livros digitalizados (e-books) ou videoaulas em DVD, como alternativas para 

minimizar a necessidade de conexão à internet, fazendo com que o aluno tenha que 

estar on-line apenas para realizar tarefas específicas e interagir com colegas e 

professores. 

 



71 

 

 

 

2.6 REFLEXÃO A RESPEITO DA INTERAÇÃO/DIÁLOGO 

 

 

Historicamente, assim surgiu essa teoria: 

 

No verão de 1972, Moore fez a seguinte apresentação na 
Conferência Mundial do Conselho Internacional de Educação por 
Correspondência (ICCE – Internacional Council for Correspondence 
Education) realizada em Warrenton, Virginia, sobre o tópico 
Autonomia do Aluno - a Segunda Dimensão do aprendizado 
Independente: Iniciamos postulando que o universo da instrução era 
formado por duas famílias de comportamento de ensino, que 
indicamos como ensino contíguo e ensino a distância. Moore definia 
ensino a distância como a família de métodos de instrução em que 
os comportamentos de ensino são realizados à parte dos 
comportamentos de aprendizado, incluindo aqueles que no ensino 
contíguo seriam feitos na presença do aluno, de modo que a 
comunicação entre o aluno e o professor precisa ser facilitada por 
texto, mídia eletrônica, apoio mecânico ou outros dispositivos. Essa 
foi a primeira tentativa na América para definir e teve continuidade 
propondo uma teoria geral da pedagogia da educação a distância 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 237). 

 

Segundo Moore e Kearsley (2007), em sua proposta sobre uma teorização 

sobre educação a distância, foram definidos alguns princípios como o uso do termo 

distância, podendo ser considerado como um fenômeno pedagógico, e não 

simplesmente uma relação geográfica, de separação física, por espaços distintos.   

Ainda, conforme esses autores, embora os alunos estivessem separados de seus 

professores no espaço e no tempo, o importante para praticantes e pesquisadores 

da educação a distância era o efeito que essa distância geográfica exercia no ensino 

e no aprendizado do curso, do currículo e na organização e gerenciamento do 

programa educacional. Quando se fala de aprendizado a distância, não se está 

referindo a uma experiência educacional que seja muito diferente de um curso 

presencial, exceto pelo afastamento físico entre alunos e professores; porém, 

descrevemos como uma família de programas e condutas que possuem diferenças 

distintas e qualitativas. A interação a distância é um capítulo à parte na 

comunicação, um espaço psicológico de compreensão e contatos potencial entre 

instrutores e alunos que precisa ser mediado por técnicas especiais de ensino. A 

interação a distância é uma variável contínua e não seccionada; um programa não é 
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distante ou não distante, mas, mais distante ou menos distante. A interação a 

distância é relativa, pois depende dos meios utilizados para a relativização da 

separação, ao contrário de ser absoluta, pois a diminuição ou ausência depende de 

meios e não é uma condição da interação, mesmo que distante. 

Todo evento educativo, mesmo aquele em que alunos e professores estão 

face a face no mesmo espaço, pressupõe alguma interação a distância. Quantos 

são os momentos em que o professor, no seu papel de educador, encontra 

dificuldades em manter a atenção de seus alunos que, em devaneio, saem 

mentalmente do espaço da sala de aula e sonham com outras situações, momentos 

futuros e passados, que dispersam a atenção e furtam o aprendizado. Neste 

momento, o professor usa de recursos motivacionais ou, dispersos, também de 

persistência no ato de ensinar, deixa passar este instante e perde-se assim o foco 

no objetivo maior: a construção do conhecimento. Agrava-se a situação quando o 

professor fala para um público que não “quer” escutá-lo ou o aluno verbaliza algo 

para um professor que também está presente só em fala, mas ausente enquanto 

ouvinte. 

O que é chamado de educação a distância se refere ao subconjunto de 

eventos educativos em que a separação professor e aluno é tão significativa a ponto 

de afetar seus comportamentos de forma importante. A separação determina que 

professores planejem, apresentem conteúdos, interajam e desempenhem os outros 

processos de ensino de modo significativamente diferente daquele do ambiente 

presencial. A interação a distância possui, por natureza, elementos que tornam 

essenciais comportamentos organizacionais e de ensino especial, que influenciarão 

no grau de interação a distância. 

Ainda, de acordo com Moore e Kearsley (2007), o desenvolvimento da 

interação no ensino a distância recai sobre dois conjuntos de intervenção 

importantes: diálogo e estrutura. Para dimensionar o quanto investir em interação 

numa situação de ensino a distância, devemos avaliar em nossos objetivos: público-

alvo, tipo de curso, quanto nós ou nossos alunos toleramos de distanciamento numa 

relação de ensino e aprendizagem. 

Quando falamos em diálogo, consideramos uma interação ou série de 

interações com uma finalidade. Pressupõe, para o aluno, melhor compreensão no 
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processo de ensino. A extensão e natureza ficam dependentes e determinadas pela 

filosofia educacional do indivíduo ou grupo responsável pela elaboração do curso, 

pelas personalidades professor e aluno, as características, interesses e identificação 

com a matéria e fatores ambientais (grupo especializado e sua dimensão), meios de 

comunicação. 

Em um curso por correspondência ou por internet, cada aluno estabelece um 

diálogo com o instrutor por e-mail ou por correspondência pelo uso dos correios. Por 

ser escrito, o diálogo é altamente estruturado e, no caso, por correspondência, lento. 

Um maior grau de diálogo é encontrado em curso on-line, onde a velocidade será 

maior na frequência de respostas professor e alunos, variando as contribuições de 

cada um.  

O instrumento de audioconferência, com uso de telefone, é geralmente um 

processo que envolve muito diálogo. Já os telecursos, utilizam vídeos que possuem 

pouco ou nenhum diálogo; por exemplo, pode ocorrer de o aluno expressar-se ao 

responder alguma pergunta sobre o recurso didático, mas não recebe feedback do 

instrutor, por ser este um elemento pré-gravado, sem a presença física ou em 

imagem de um interlocutor. Se não há resposta, correção, interação com a fala 

presente do aluno, não pode ser considerado diálogo. 

Segundo Moore e Kearsley (2007), o diálogo professor-aluno deve ser uma 

constante e é uma característica importante para a aprendizagem em educação a 

distância. Essa metodologia deve ser compreendida como um intenso processo de 

conversação, mas uma conversação dirigida como objetivo de aprender e que 

apresenta aspectos típicos de conversa que facilite e intermedeie o aprendizado. 

Nos últimos tempos, tem sido reforçada a ênfase na questão diálogo e 

encontra respaldo na teoria do aprendizado de Vygotsky; este estabelece como 

ponto central a colocação do uso da linguagem como meio para o aluno construir 

seu modo de pensar e interpretar o mundo exterior. A relação com a autonomia do 

aluno é mostrada pela transferência proposta por Vygotsky e a troca de significados 

e desenvolvimento, resultando na compreensão compartilhada (zona de 

desenvolvimento proximal, área de possibilidade de aprendizagem entre o 

conhecido e o esperado quanto à conquista), onde alunos assumem o controle da 

aprendizagem. 
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Faz parte da comunidade de ideias partilhadas, a condição de principiantes e 

alunos, apoiados por um professor, principalmente mediante o uso de sua 

capacitação cada vez maior no emprego da ferramenta linguagem assumindo, dessa 

forma, a responsabilidade por seu próprio aprendizado. O diálogo para o aluno 

acompanha a mudança no controle do processo de aprendizagem, passando do 

professor para o aluno. 

Para Moore e Kearsley (2007), quanto à estrutura, são importantes num 

processo de aprendizagem no ensino a distância alguns elementos de elaboração 

do curso: objetivos da aprendizagem, temas dos conteúdos, apresentação de 

propostas, estudos de caso, ilustrações gráficas, exercícios, textos e teses. O que se 

deseja depende do cuidado com que esses elementos são distribuídos e a forma 

como são estruturados. A estrutura e o diálogo medem e interferem no grau de 

interatividade de um processo de ensino não presencial. 

A tecnologia gera ambientes que dão suporte às diferentes formas de 

relacionamento humano. No caso específico da internet, a estratégia cliente-servidor 

permite criar espaços de compartilhamento e troca de informações. Acoplada a 

estes ambientes, existem ferramentas para movimentar informações e facilitar o 

contato entre humanos. Esses ambientes virtuais favorecem a descentralização e 

distribuição de informações relativas ao conhecimento. 

As várias formas de interação assíncronas oferecidas, associadas às 

facilidades de recuperação do registro das interações ocorridas no ambiente, 

concedem ao aprendiz o direito de escolher o momento apropriado para como diz 

Laurilland, que a “mágica do processo de aprendizagem aconteça”, - sendo 

fundamental a participação do docente neste processo. Cabe a ele dialogar com o 

aprendiz, refletindo sobre os problemas em outras questões e contextos, cuja 

solução já foi vivenciada pelo docente. 

Seja o ensino em sala de aula seja a aula pela internet, eles não garantem 

por si a qualidade do processo de aprendizagem; ambos abrigam e auxiliam a 

realização de um conjunto de atividades. Tanto o sucesso quanto a qualidade 

dessas realizações dependem do desempenho de quem atua no ambiente. No 

processo de ensino-aprendizagem pela internet, participam três atores diferentes: o 

administrador, o aprendiz e o professor. 
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O docente deixa de ser simples transmissor do conhecimento para tornar-se 

facilitador; o administrador é aquele que faz a operação do ambiente; o aluno, 

aprendiz, participante do processo de aprendizagem a quem se destina a produção 

final da utilização do ambiente, diferente do aluno passivo e sala de aula tradicional, 

que espera que o professor diga o que ele deve fazer. A participação ativa é 

fundamental. 

Moran sintetiza a importância e o objetivo da interação: 

 

[...] não existe diferença entre professor presencial, virtual ou 
semipresencial. Todos devem ter as características básicas 
necessárias para o desempenho de sua função docente, ou seja, 
devem ter em mente o desejo de compartilhar um determinado 
conhecimento com seu grupo de alunos e fazer isso, o foco e 
objetivo de sua proposta devem estar centrados na aprendizagem 
desse grupo, na eficiência da comunicação e na formatação de uma 
metodologia que motive incentive e valorize o conhecimento da 
equipe e seu relacionamento durante o processo (MORAN, 2004, p. 
32). 
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3 A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO (CET) E NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) 

 

 

3.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E CTB 

 

 

Com o objetivo de contribuir para eliminar ou minimizar a violência retratada 

pelos acidentes de trânsito, surgiu a necessidade de um programa de educação 

para o trânsito. Além das medidas impostas pela legislação e pela sinalização, as 

primeiras referências sobre educação de trânsito, como disciplina, podem ser 

encontradas nos Estados Unidos. Basicamente, essas referências relacionavam-se 

com a educação para a direção, manutenção de veículos automotores e normas de 

circulação viária. Na década de 1920, as companhias de seguro demonstraram mais 

preocupação com o dano patrimonial e com as indenizações do que com a 

segurança dos indivíduos.  

Há referência, nos anos de 1930, também nos Estados Unidos, sobre a 

matéria de educação para o trânsito nas escolas, com a intenção de diminuir os 

acidentes, uma vez que o sistema viário era considerado cada vez mais perigoso. 

Foram adotadas campanhas de educação pública na cidade de New York, onde o 

índice de acidentes com veículos automotores aumentava frequentemente.  

A Inglaterra aparece como um dos países no qual o investimento nesse 

sentido foi contemplado. Desde o surgimento dos primeiros veículos automotores, 

havia a preocupação em criar normas e adotar medidas que viabilizassem a 

segurança do tráfego em suas cidades. Algumas medidas foram os estudos das vias 

de tráfego voltados para a redução de acidentes, que cresciam à medida que 

aumentava o número de veículos em circulação.  

Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra e Suécia, foram criados vários 

dispositivos na busca de maior segurança para o condutor e para o pedestre. Até os 

anos de 1950, a educação de trânsito estava vinculada às normas disciplinadoras, 

isto é, não havia programas educativos específicos que buscassem preparar o 

indivíduo para a prática do trânsito seguro enquanto espaço de convivência social. A 
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partir de 1956, o tema passou a ser debatido em instâncias técnicas e políticas, 

principalmente nos Estados Unidos.  

Na década de 1960, o governo americano resolveu tratar a questão da 

segurança viária em âmbito federal, através do Departament of Transportation, que 

passou a estabelecer normas rígidas para incorporar fatores e dispositivos de 

segurança de veículos.  

Na década de 1970, outros países começam a investir na questão da 

segurança viária, como a França, o Japão e a Austrália. A França, por exemplo, 

criou em 1972 o Conselho Interministerial para a Segurança Viária tomando as 

primeiras medidas para controlar as atividades viárias, cujo objetivo era tornar 

seguro o sistema para diminuir o número de acidentes.  

As medidas tomadas pelos diversos países desenvolvidos refletem momentos 

distintos de saturação do tráfego nas vias públicas e da violência, em virtude do 

grande número de acidentes com veículos. Essas ações emergentes foram 

possíveis a partir do momento em que o trânsito passou a ocupar espaço relevante 

na política nacional daqueles países. Enquanto nos Estados Unidos a preocupação 

com a segurança estava voltada para o uso do automóvel e para a perícia de seus 

condutores, na Europa e no Japão os cuidados convergiam para o uso de 

equipamentos coletivos e alternativas de transportes de massa.  

No Brasil, a preocupação com a adoção de medidas de caráter educativo 

encontra referência na década de 1960, com a Resolução do Conselho Nacional de 

Trânsito - CONTRAN, que instituiu a diretriz para a Semana Nacional de Trânsito e 

orientou o desenvolvimento de campanhas que deviam atingir a todos os cidadãos.  

Dessa forma, o governo brasileiro acreditava contribuir para conscientizar o 

povo concernentemente à prática segura do trânsito. No Código Nacional de 

Trânsito de 1966, a educação para o trânsito já se tornara tema obrigatório nas 

escolas, mas pouco aplicada na maior parte dos municípios brasileiros.  

O Código de Trânsito brasileiro, em vigor desde 1997, propôs inovações 

quanto ao de 1966, nas leis de trânsito, quando, por exemplo, inseriu a pontuação 

cumulativa na carteira de habilitação, punindo, dessa maneira, o condutor infrator 

que, no prazo de doze meses, atingisse vinte pontos ou mais. As infrações conforme 

a gravidade, definida pelo código, podem variar de uma pontuação mínima de três 
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(infração leve) até sete pontos (gravíssima). Outra modificação foi a municipalização 

do trânsito, transferindo ações e responsabilidades quanto ao trânsito para o âmbito 

local, da cidade. Nessa versão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a educação 

para o trânsito foi contemplada com um capítulo exclusivo (Capítulo VI – Da 

Educação para o Trânsito). 

Na circunstância atual, a educação para o trânsito é de responsabilidade de 

todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), conforme art. 74 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o Capítulo II, sobre o Sistema Nacional de 

Trânsito, 

 

[...] é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício 
das atividades de planejamento, administração, normatização, 
pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação 
e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do 
sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e 
de recursos e aplicação de penalidades (BRASIL, 1997). 

 

Ainda, segundo o Código de Trânsito brasileiro (BRASIL, 1997), Capítulo VI, 

art. 74, “a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário 

para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”. Seu art. 76 acrescenta: 

 

A educação para o trânsito deve ser promovida na pré-escola e nas 
escolas de 1º. 2º. e 3º. graus, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre órgãos e entidades de Sistema Nacional de 
Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação (BRASIL, 1997).  

 

Cita, também, o capítulo IV, parágrafo 79, que “os órgãos e entidades 

executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento 

das obrigações estabelecidas neste capítulo”. 

Dessa forma, a educação para o trânsito é responsabilidade do Sistema 

Nacional de Trânsito, mas toda a sociedade, representada por seus órgãos de 

educação, é corresponsável pela disseminação e construção de ações para um 

trânsito cidadão. 
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3.2 A CET E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi criada em 1976, tendo 

como missão sinalizar o sistema viário da cidade de São Paulo, época em que a 

Capital possuía seis milhões de habitantes e uma frota de 1,4 milhões de veículos 

(COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2007). A fiscalização e a educação 

de trânsito que antes eram executadas por órgão do governo estadual é incorporada 

às atribuições dessa nova instituição.  

Em 1980, foi criado o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito 

(CETET) com objetivo de tornar-se o espaço físico oficial da CET, onde estariam 

sediadas as ações de educação para o trânsito. Contudo, o ofício CET 039/77 faz 

referência à construção do centro, em setembro de 1977.  

Esse ofício de 1977 cita como melhoria para o trânsito a conjunção de três 

fontes de ação e saber: educação, engenharia e policiamento. Estabelece, ainda, 

que as atividades projetadas para o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito 

são: 

 Ministrar treinamento profissional para técnicos com funções de 

planejamento, pesquisa, implantação e operação de sistemas. 

 Aplicar treinamento profissional de mão de obra qualificada para agente de 

trânsito, motorista profissional de ônibus, táxi, entre outros. 

 Promover encontros técnicos, seminários, congressos, simpósios de âmbito 

nacional e internacional. 

 Subsidiar o desenvolvimento de programas para formação de recursos 

humanos de outras áreas metropolitanas. 

 Desenvolver projetos educacionais 

 Implantar atividades pedagógicas na rede de ensino como o Projeto Escola 

de Educação para o Trânsito. 

Estão contempladas na atual estrutura da CET as três frentes de atuação 

para o gerenciamento e segurança do trânsito: Engenharia, Fiscalização e Educação 

de Trânsito. Esta última constitui um dos grandes desafios da cidade. 

A esse respeito, refere Braga: 
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O Estado tem procurado enfrentar a insegurança no trânsito através 
da Engenharia, Fiscalização e Educação. No entanto, as ações de 
Engenharia e Fiscalização são limitadas pelo comportamento do 
homem, pois o tráfego é um sistema social, onde a negociação, a 
percepção e o julgamento assumem papéis muito importantes 
(BRAGA, 1995. p.28). 

 

Na atualidade, o setor de educação de trânsito é composto por quatro 

departamentos, subordinados diretamente à Gerência de Educação, cada um deles 

com atividades e atribuições específicas, todas voltadas à construção de um trânsito 

cidadão por meio de ações educativas. Essa estrutura, iniciada em 2009, contempla 

a contundente preocupação de aliar a educação e segurança de trânsito, à criação 

da Diretoria de Planejamento e Educação e da Superintendência de Educação e 

Segurança. São atendidos mais de 20 mil munícipes por ano, em diversos 

programas de educação não formal, sendo crianças e jovens, motociclistas, grupos 

de terceira idade, professores da rede escolar, entre outros grupos (CET, 2009).  

Sobre a educação não formal, é importante ressaltar a importância do espaço 

escolar, espaço importante para o processo educacional; mas não é o único. Na 

verdade, a educação não escolar sempre existiu; porém, a partir do século XIX, a 

escolarização generalizou-se e o discurso pedagógico centrou-se mais nas unidades 

escolares. A educação formal e a educação não formal são intencionais e possuem 

objetivos claros de aprendizagem ou de formação. Todavia, a não formal pode ser 

realizada fora do marco institucional ou, mesmo, afastar-se dos procedimentos 

escolares convencionais, permanecendo à margem do organograma do sistema 

educacional graduado e hierarquizado. 

Segundo a definição de Trilla, a educação não formal é:  

 

[...] conjunto de meios e instituições que geram efeitos educacionais 
a partir de processos intencionais, metódicos e diferenciados, que 
contam com objetivos pedagógicos prévia e explicitamente definidos, 
desenvolvidos por agentes cujo papel educacional está institucional 
ou socialmente reconhecido, e que não faz parte do sistema 
educacional graduado ou que, fazendo parte deste, não constitui 
formas estritas e convencionalmente escolares (TRILLA, 2003, p. 
19).  

 

Ainda, sobre a educação não formal, Trilla coloca: 
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Os meios educacionais não formais podem cobrir uma ampla gama 
de funções relacionadas com a educação permanente e com outras 
dimensões do processo educacional global, marginalizadas ou 
deficientemente assumidas pela instituição escolar (TRILLA, 2003, p. 
19). 

 

É com base nesses diferentes entendimentos que a CET desenvolve seus 

programas de educação não formal. Se a melhoria nas condições ambientais de 

segurança e saúde - a convivência e circulação na cidade de São Paulo - depende 

de ações de gerenciamento de trânsito e transporte, de igual modo, ela depende da 

educação disponibilizada em espaço formal e não formal, principalmente quando 

envolve o interesse de professores, indivíduos formadores, e onde existem 

indivíduos em formação. 

A seguir, alguns dos programas desenvolvidos pela CET- SP: 

 

  

3.2.1 Público infantil - Programas para a faixa etária de 4 a 6 anos. Escolas e 

instituições de educação maternal e infantil.  

 

 

o Contador de Histórias – “As aventuras de Zig” - por meio da história do 

cavalinho alado Zig, são trabalhados conceitos de segurança e 

cidadania no trânsito e preservação do meio ambiente. Atividade para 

crianças até 6 anos.    

 

 
                                        Figura 1 - Contador de História 

                            Fonte: CET, 2014 
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o Teatro de Fantoches – “Festa na Floresta” - os bichos da floresta irão 

viver uma grande aventura quando precisam sair da mata e enfrentar a 

agitação da cidade a fim de comprar o presente de aniversário do Leo, 

o leão. Nessa aventura, aprendem a usar os signos da cidade, como a 

faixa de segurança, a calçada, os semáforos, entre outros. Nessa 

atividade, são abordados, além dos conceitos de segurança e 

cidadania no trânsito, a solidariedade entre as pessoas, a amizade e o 

cuidado com o meio ambiente.  

 

 
       Figura 2 - Teatro de Fantoches Festa na Floresta 

   Fonte: CET, 2014 

 

o Teatro de Fantoches - "As Aventuras de Bob" - Através da técnica do 

teatro de fantoches ("do faz de conta"), a atividade estimula os 

sentidos, a linguagem e o raciocínio da criança, levando-a a conhecer 

regras de circulação e travessia, brincadeiras em locais adequados, 

além de fornecer noções de meio ambiente e cidadania. Tem por 

objetivo despertar hábitos e comportamentos seguros.  
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     Figura 3 - Teatro de Fantoches: “As aventuras de Bob” 

         Fonte: CET, 2014 

 

 

o Peça Teatral infantil: “Joaninha e Cachorrão” - A peça conta a 

história de dois amiguinhos que se gostam muito, mas que 

também vivem brigando. Nas situações criadas a partir desse 

ponto de partida, são abordadas questões relativas à 

caminhada, travessia segura, sinalização (vertical e horizontal) e 

cidadania. 

 

 

 

       Figura 4 - Peça Teatral “Joaninha e Cachorrão” 

                                      Fonte: CET, 2014 
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3.2.2 Ensino Fundamental I - Programa para faixa etária de 7 a 10 anos. Escolas 

e instituições do 1º. ao 5º. ano.  

 

 

o Espaço Vivencial de Trânsito - Unidade Móvel: No ambiente 

escolar, utilizando o pátio ou a quadra de esportes da unidade 

escolar, é construído um modelo de cidade, com painéis que 

simulam casas, comércios, serviços e carrinhos de espuma. O 

ambiente de vias e calçadas é sinalizado com faixas adesivas 

brancas. Desenvolve-se, então, uma dramatização, na qual os 

alunos são levados a refletir a respeito de comportamentos 

seguros e inseguros no trânsito e sobre a forma mais segura 

para a circulação.  

 

 
  Figura 5 - Espaço Vivencial de Trânsito - Unidade Móvel 

                     Fonte: CET, 2014 

 

 
 

o Caça ao Tesouro - Os alunos divididos em grupo percorrem o circuito 

desvendando as pistas e respeitando as leis de segurança no trânsito, 

sustentabilidade e cidadania, até chegarem ao tesouro. 
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                                      Figura 6 - Espaço Vivencial de Trânsito: Caça ao Tesouro 

                          Fonte: CET, 2014 

 

 

o Projeto Operador na Escola: Bate papo sobre o trânsito - Em parceria 

entre as gerências de educação e de engenharia, a atividade lúdica 

interativa é realizada por agentes de trânsito (“marronzinhos”), com 

orientações sobre o comportamento seguro da criança na circulação e 

travessia. Após a atividade, o agente realiza uma dinâmica na área 

externa da escola, onde auxilia a travessia de pedestres.  

 

 
     Figura 7 - Operador na Escola: Bate Papo sobre Trânsito 

                      Fonte: CET, 2014 
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3.2.3 Ensino Fundamental II - Programa para faixa etária de 11 a 17 anos. 

Escolas e instituições do 6º. ao 9º. ano.  

 

 

o Espaço Vivencial de Trânsito - Unidade Fixa: Atividade realizada em 

local específico, que conta com a estrutura de pista sinalizada, veículos 

elétricos, videogame educativo e auditório. Nesse espaço, são 

recebidos cerca de cem adolescentes por dia. Por meio de exposição 

dialogada e participação em atividades lúdicas, os monitores 

promovem uma reflexão sobre trânsito e cidadania. A importância do 

cuidado com o meio ambiente, entre eles, a importância da coleta 

seletiva de lixo, também, faz parte da abordagem deste programa.  

 

 
      Figura 8 - Espaço Vivencial de Trânsito: Unidade Fixa 

               Fonte: CET, 2014 

 

 

o Desafios do trânsito - Essa atividade procura desenvolver no 

adolescente atitudes seguras e solidárias no trânsito. Durante uma 

caminhada em circuito sinalizado, os adolescentes buscam soluções 

para os desafios propostos tendo em vista as regras de segurança. 

Filmes e jogos educativos contribuem para a contextualização do tema 

cidadania e preservação da vida como fator essencial para a melhoria 
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das relações no trânsito, bem como em todas as rotinas do cotidiano 

social. 

 

 

 
                       Figura 9 - Desafios do Trânsito 

                      Fonte: CET, 2014 

 

3.2.4 Ensino Médio – Programa para faixa etária de 15 a 21 anos. Escolas e 

instituições do 1º. ao 3º. ano e cursos profissionalizantes do 2° grau.  

 

 

o Grande Prêmio de Segurança no Trânsito - por meio de jogo educativo, 

são trabalhados conceitos de direção defensiva, código de trânsito, 

entre outros conceitos.  

 

o Mídia e trânsito - nessa atividade, é desenvolvido um debate com os 

alunos, tendo como elemento de discussão as propagandas e os 

valores disseminados pela mídia. É feita uma reflexão sobre a 

propaganda e a formação de valores.  



88 

 

 

 

 
 

 
                                       Figura 10 - GP Segurança no Trânsito  

                           Fonte: CET, 2014 

 

 

 
                                       Figura 11 - Mídia e Trânsito 

                           Fonte: CET, 2014 

 

o Teatro “Boto em Trânsito” - tendo como inspiração a lenda 

amazonense do boto, é criado um ambiente urbano para a lenda. 

Os temas que permeiam esse evento são as angústias e dilemas 

vividos pelos adolescentes na fase de transição para a vida adulta.  
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                                   Figura 12 - Peça Teatral: O Boto em Trânsito 

                        Fonte: CET, 2014 

 

 

 
 

o Peça Teatral Juvenil "Inconsequente Baby" - A peça conta a história de 

cinco amigos que estudam no 3º ano do ensino médio. Joana, 

conhecida como Baby, ganhou um carro do pai, apesar de ter somente 

17 anos. Robson é um motociclista recém-habilitado, que nutre uma 

paixão secreta por Baby. Ele não sabe que Mônica, uma garota 

romântica, é apaixonada por ele. Laura e Priscila são duas 

adolescentes que completam a turma. Um acontecimento dramático irá 

transformar a vida de todos eles. Esse é o enredo da peça que traz 

para os alunos do ensino médio uma reflexão sobre a segurança no 

trânsito, abordando assuntos, tais como álcool e direção, habilitação, 

travessia de pedestres, condução de motocicletas, entre outros 

assuntos. 
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.  
                     Figura 13 - Peça Teatral “Inconsequente Baby” 

                                       Fonte: CET, 2014 
 

 

3.2.5 Formação de agentes multiplicadores em educação para o trânsito 

 

 Programas de formação para futuros docentes ou educadores em 

exercício nas diversas escolas e instituições do Município de São 

Paulo.  

 

o Fazendo escola: educando para novos valores no trânsito – O público-

alvo são os educadores do Programa Escola da Família, universitários 

dos cursos de pedagogia e psicologia, educadores do Ensino Infantil, 

Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos.  

 

 

   Figura 14 - Curso de Capacitação para alunos de pedagogia 

                   Fonte: CET, 2014 
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3.2.6 Público adulto – Programas para diferentes públicos voltados para a faixa 

etária a partir de 18 anos.  

 

o Peça teatral “A História do Boi Atropelado” - peça que tem como 

inspiração a figura do boi-bumbá; se mote principal são as 

dificuldades que o migrante encontra ao chegar a uma grande 

cidade como São Paulo. Os problemas com o excesso de veículos 

na rua, as sinalizações, entre outros.  

 

 
            Figura 15 - Peça Teatral: A história do boi atropelado 

                       Fonte: CET, 2014 

 

 

o Programa para a Terceira Idade - Nessa atividade, o idoso recebe 

esclarecimentos quanto aos riscos e cuidados que devem ser 

adotados ao transitar pelas ruas. As pessoas, acima dos 70 anos, 

constituem-se nas maiores vítimas de atropelamento; por isso, a 

necessidade de realizar uma atividade educativa para essa faixa 

etária.  
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                                         Figura 16 - Programa para a Terceira Idade 

                            Fonte: CET, 2014 

 

 

o Direção Defensiva – A atividade tem como público-alvo o motorista 

com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, C, D ou E. 

O curso propõe instrumentalizar o condutor para situações adversas 

ou que exijam maior atenção no trânsito (chuva intensa, condução 

noturna, entre outros.). Além de abordar conceitos de cidadania e 

meio ambiente. 

 

 
                                         Figura 17 - Direção Defensiva - aula teórica 

                            Fonte: CET, 2014 

 

 
o Palestra Acessibilidade Urbana - nessa palestra, são abordados 

temas como o direito à acessibilidade para todos os segmentos da 
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população, cadeirantes, pessoas com deficiência, entre outros. 

Também há o estimulo à reflexão sobre a importância do respeito 

às diferenças e a importância da inclusão de todas as pessoas na 

busca de um modelo de mobilidade para todos. 

 

 
                                   Figura 18 - Palestra Acessibilidade Urbana 

                       Fonte: CET, 2014 

 

 

o Pilotagem Segura – O público-alvo dessa atividade são 

motociclistas que utilizam a motocicleta como veículo profissional. A 

condução segura e responsável é o foco principal dessa atividade 

que busca melhorar a formação do motociclista que utiliza a 

motocicleta como meio para chegar ao trabalho, assim como o 

motofretista que utiliza profissionalmente para transporte e entrega 

de documentos e produtos.  

 

 
                                 Figura 19 - Pilotagem Segura 

                     Fonte: CET, 2014 
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o Palestras para Empresas – São ministradas em empresas 

interessadas que queiram levar a seus funcionários uma discussão 

sobre as questões sobre direção segura e qualidade de vida. O 

objetivo é promover a conscientização quanto à importância de 

adotar atitudes seguras e cidadãs no trânsito. Envolve a discussão 

de temas como direção consciente, meio ambiente, 

sustentabilidade, cidadania, entre outros temas.  

 

 
                        Figura 20 - Palestra Empresa 

            Fonte: CET, 2014 

 

o Palestra Segurança no Trânsito e Qualidade de Vida - Ministrada 

em empresas ou instituições, com o objetivo de promover a reflexão 

sobre a importância da adoção de atitudes seguras e solidárias, 

visando à melhoria das condições de circulação no trânsito e da 

qualidade de vida de condutores e pedestres. 

 

 

                                           Figura 21 - Palestra Segurança e Qualidade de Vida 

                               Fonte: CET, 2014 
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o Palestra Mobilidade Urbana e Cultura da Paz - A palestra descreve 

uma trajetória da realidade do trânsito hoje, marcada pela violência, 

intolerância e impaciência, e parte para uma realidade pacífica, 

caracterizada pela cooperação e harmonia. O objetivo é suscitar 

reflexões sobre como nossas atitudes podem resultar em uma 

mobilidade mais pacifica e solidária. Dentro dessa trajetória, 

ressalta-se a importância do papel de cada um de nós, através de 

nossas escolhas, crenças e atitudes. 

 

 
 Figura 22 - Palestra Mobilidade Urbana e Cultura da Paz 

                      Fonte: CET, 2014 
 
 

o Palestra Sustentabilidade e Mobilidade - Propõe uma reflexão sobre 

o impacto ambiental ocasionado pelo modelo de trânsito e 

transportes na formatação da cidade de São Paulo, e quanto esse 

modelo reflete na atual e futura sustentabilidade de nosso ambiente 

urbano. 
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                    Figura 23 - Palestra Sustentabilidade e Mobilidade 

                                   Fonte: CET, 2014. 
 
 

o Pedalar com Segurança – A finalidade é orientar o ciclista sobre os 

aspectos de segurança no trânsito ao pedalar, utilizando a bicicleta 

como meio de transporte, no exercício de atribuições profissionais 

ou em momentos de lazer. 

 

 
                                        Figura 24 - Pedalar com Segurança 

                            Fonte: CET, 2014 

 
 

o Curso para Profissionais de Motofrete - Curso obrigatório, de acordo 

com a Lei Federal 12.009 e Resolução CONTRAN 350, para o 

motociclista profissional que realiza transporte de pequenas 

mercadorias. Os conteúdos desse curso incluem o conhecimento 
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sobre legislação de trânsito, manutenção preventiva, além de 

conceitos sobre cidadania e meio ambiente. 

 

 

          Figura 25 - Curso para Motofrete 

                                            Fonte: CET, 2014 

 

 

o Teatro de Rua - Peça “Entre Pedestres e Lobos” - Peça de teatro de 

rua, onde os espectadores são convidados à reflexão sobre atitudes 

cidadãs, bem como sua responsabilidade na transformação das 

relações humanas no trânsito. 

 

 

    Figura 26 - Peça Teatral: Entre pedestres e lobos 

                                             Fonte: CET, 2014 
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o Mímica - Através da técnica da mímica, apenas com o uso da 

comunicação gestual não verbal, orientações a respeito de 

segurança no trânsito são passadas aos pedestres e motoristas de 

forma bem humorada. Esse trabalho é realizado em vários pontos 

da cidade, preferencialmente em cruzamentos nas proximidades 

das escolas, de forma mais intensa no período de "Volta às Aulas". 

 

 
                                                 Figura 27 - Mímica 

                                     Fonte: CET, 2014 

 

3.2.7 Público em geral – atividades sem faixa etária definida para a 

participação, aberta a todos os públicos. 

 

o Eventos Externos - A participação em eventos externos (praças, 

parques, escolas, festival de motoboys, entre outros) é realizada 

considerando-se as características e recursos disponíveis no local; 

tem como objetivo, além da proposta educativa, divulgar os 

trabalhos e atividades de educação de trânsito, desenvolvidos e 

promovidos pelo Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da 

CET-CETET. A partir de trabalhos ludo-pedagógicos interativos, são 

abordados os conceitos de segurança no trânsito e cidadania. Entre 

os jogos educativos oferecidos estão: Pintura em desenhos 

educativos, Jogo dos 18 Erros, Cruzada no Trânsito, Jogo de 

Placas, e Pilote sua Vida. 
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      Figura 28 - Atividade lúdica em eventos externos 
                                     Fonte: CET, 2014. 

 
 

o Prêmio CET de Educação de Trânsito – É um concurso público 

anual que busca disseminar práticas de educação e segurança no 

trânsito, incentivando a reflexão e a criatividade na produção de 

trabalhos pelos diversos segmentos da população da cidade de São 

Paulo.  

 

 

 

        Figura 29 - Imagem Cartaz de Divulgação 5º Prêmio CET 

                               Fonte: CET, 2014 
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Como vimos, a educação para o trânsito na CET é diversificada em inúmeras 

atividades com vistas a atender todos os segmentos da população. Para isso, utiliza-

se dos mais diferentes recursos com a função de atender aos diferentes públicos.  

Uma vez que, os recursos educativos sofrem mudanças no decorrer dos 

tempos, assim, também, a educação para o trânsito deve manter-se atual. Nesse 

sentido, precisa incorporar metodologias e recursos que permitam sua difusão, sem 

limites de público e distâncias físicas. E para a constante atualização, fazer uso das 

novas tecnologias de informação e comunicação, sabidamente em constante 

mudança. 
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4 A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CET 

 

 

O homem difere dos outros animais, pois possui a capacidade de distinguir 

entre o eu e o não eu fazendo com que saia de si e projete-se no outro, tornando-o 

um ser de relacionamentos e não apenas de contatos. 

Capta uma realidade, transformando-a em objeto de seus conhecimentos. À 

medida que sua realidade é mais bem compreendida, cria novas hipóteses; dessa 

realidade surgem desafios e novas soluções podem ser buscadas. O homem, por 

fim, cria um mundo próprio a partir da realidade circundante da sua cultura. E a 

cultura, que é criação das relações humanas com o meio, é resultado da sua 

racionalidade e da possibilidade de transformá-lo. Nesse contexto, a educação não é 

um processo de adaptação do indivíduo à sociedade; é, sim, um mecanismo de 

transformação em busca do ser mais. O homem está no tempo, dimensionando-se e 

tendo consciência de um ontem e de um amanhã. 

A educação tem como base estimular a opção e afirmar o ser humano como 

elemento em relações humanas que, para ser desta forma, devem ter características 

reflexivas, consequentes, transcendentes e temporais. 

É com esse entendimento que se propõe a educação como um dos princípios 

transformadores de comportamentos e de atitudes; sua finalidade é a melhoria do 

ambiente de relações sociais estabelecidas no trânsito da cidade de São Paulo; 

busca-se não uma meta ilusória e sonhadora de perspectiva, mas a ação que 

procura levar o homem a se realizar com aquilo que faz de melhor consigo mesmo e 

com outros seres vivos: pensar e refletir sobre seus contextos, ações, conquistas e, 

desta forma, transformar o meio em que vive para si e para o outro. 

Na esteira desses princípios, o Município de São Paulo realiza, por meio de 

ações educativas não formais desenvolvidas pela Companhia de Engenharia de 

Tráfego – CET, programas de educação para o trânsito direcionados para diferentes 

públicos, com metodologia específica, de acordo com as características do público-

alvo e os riscos expostos ao interagir no trânsito da cidade. Em trinta anos de 

existência, um milhão de crianças, jovens, idosos, motociclistas, motoristas 
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profissionais, entre outros, foram atendidos por esses programas. Contudo, em 

balanço realizado no ano de 2009, ao iniciar-se uma nova gestão executiva na CET, 

chegou-se à constatação de que as ações, apesar da sua importância e eficácia, 

não supriam as necessidades quanto ao atendimento de um maior contingente 

populacional. 

O conjunto das ações apontavam dificuldades como: 

 Distância físico-geográfica 

 Relação número elevado de escolas versus quadro funcional insuficiente para 

ações presenciais em todas as unidades. 

 Relação número elevado de escolas versus número restrito de unidades de 

atendimento. 

 Baixa adesão de escolas ao desenvolvimento de atividades relacionadas com 

a educação para o trânsito, visto que outras áreas, como a saúde, por 

exemplo, procuram atingir o professor com a mesma finalidade.  

 Baixa adesão aos programas presenciais por inviabilidade quanto à 

conciliação de horários e agenda de compromissos dos participantes 

potenciais dos programas. 

Sendo assim, as atividades presenciais cumpriam seu papel de disseminar, 

mas necessitavam de um esforço complementar para que os conhecimentos 

atingissem um número maior de pessoas, sem a restrição ao alcance espaço-

temporal. 

Com o resultado dessa constatação, iniciou-se um período de pesquisas e de 

convencimento interno sobre recursos e metodologias que pudessem incrementar o 

maior atendimento à população, principalmente levando em conta a capacitação de 

professores. Isso porque o público docente é considerado fundamental na 

disseminação de saberes sobre cidadania e segurança, trânsito, meio ambiente e 

sustentabilidade. 

Nessa primeira fase, a pesquisa bibliográfica voltou-se para a educação a 

distância, seu contexto histórico e sobre o panorama tecnológico atual de 

desenvolvimento dessa metodologia de ensino. Na verdade, a bibliografia foi 

essencial para entender o funcionamento da educação a distância. Essencial 

também porque ela serviria de apoio à necessidade da educação para o trânsito da 



103 

 

 

 

CET. A partir dessa primeira rodada de estudos, a educação a distância - tendo 

como meio de transmissão a internet e o computador - passa a ser o foco de 

pesquisa para posterior implantação de um sistema de cursos a distância.   

O início dos trabalhos ocorreu entre os meses de março e abril de 2009, 

quando foi realizada uma pesquisa com trezentos professores de instituições de 

ensino participantes das atividades de educação para o trânsito da CET. O objetivo 

era verificar o acesso daqueles professores à internet, e seu interesse e 

disponibilidade em participar de cursos a distância. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram que: 

 97% dos professores possuíam acesso ao microcomputador e à internet; 

 30% dos professores haviam participado de algum curso a distância; 

 93% participariam de cursos de capacitação em educação para o trânsito 

disponibilizado no formato de curso a distância. Nesse quesito, a resposta 

mais comum justificava a possível participação “pela facilidade de acesso a 

qualquer horário e local”. 

Estes dados foram acrescidos de informações coletadas durante todo o 

processo de pesquisa sobre a educação a distância que indicavam: 

 o crescimento da procura por cursos a distância (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2009: 2,64 milhões de pessoas formaram-se 

em cursos a distância);  

 a possibilidade de criar um repertório de cursos utilizando tecnologias de 

interação e colaboração com o potencial de alcance da internet;  

 de garantir o registro de conteúdo intelectual, evitando que o conhecimento se 

perdesse com a saída dos profissionais responsáveis pela aplicação dos 

cursos. 

 a possibilidade de criar conteúdo com traços lúdicos, como é o formato 

utilizado pela educação para o trânsito da CET. 

Sendo assim, tais fatores fizeram crer que o investimento em educação a 

distância poderia lançar a CET ao atendimento de uma parcela considerável da 

população, sem limites de tempo e espaço físico, mantendo a sua tradição de 

construir atividades e programas de educação com o uso de recursos artísticos e de 



104 

 

 

 

ludicidade para a população, aliando-os, então, aos recursos da tecnologia de 

comunicação e informação da atualidade.  

Houve a preocupação em avaliar também o acesso à internet no Brasil, uma 

vez que, caso a dificuldade de acesso fosse muito grande, inviabilizaria toda a 

expectativa de atendimento. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 

2009 mais de 30 milhões de pessoas acessavam a internet, sendo a maioria na 

Região Sudeste. Portanto, o uso dessa tecnologia nas atividades educativas 

mostrou-se viável, pois, segundo o relatório, o acesso havia crescido nos últimos 

anos e apresentava tendência de crescimento para os anos futuros. 

Uma vez feito todo o “diagnóstico” com vistas a levantar argumentos iniciais 

para o apoio à implantação, partiu-se, então, para efetivar a inserção dessa nova 

metodologia nas atividades de educação para o trânsito. Quando se propõe 

introduzir algo novo, é natural a necessidade de romper certos paradigmas 

convencionais, seja em procedimentos ligados ao trabalho, seja no processo 

produtivo com novas tecnologias. Foi com base nesse raciocínio que a CET 

implantou a modalidade de ensino a distância no CETET, e ao optar em trilhar este 

caminho, precisou romper velhos paradigmas. 

Cumpre destacar, mais uma vez, que a área de educação da CET desenvolve 

atividades educativas há mais de trinta anos, porém, sempre de forma presencial. 

Assim foram (e são) os cursos para taxistas, de pilotagem segura para motociclistas 

e motofretistas, de direção defensiva para condutores em geral e os de capacitação 

de professores da rede de ensino. Ao longo desses anos, a equipe de educadores 

do CETET capacitou-se para produzir materiais de uso em sala de aula, em 

auditórios ou em espaços vivenciais de trânsito; a técnica do processo ensino-

aprendizagem se utilizava de recursos instrucionais próprios para serem usados 

nesses ambientes. Além do que, mantinha a tradição de estar face a face com o 

educando. 

Em vista dessas circunstâncias, a implantação do ensino a distância teve que 

percorrer um caminho que exigiu muita pesquisa e busca de conhecimento de vários 

aspectos envolvidos no tema. Para tanto, procurou identificar os sistemas existentes 

no mercado, como utilizá-los, de que forma associar os conceitos de pedagogia com 
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a nova tecnologia, o papel dos instrutores denominados tutores, o papel dos alunos, 

carga horária e muitos outros fatores relacionados com a educação. 

A pesquisa e o aprofundamento eram passos indispensáveis para selecionar 

as ferramentas de suporte web e instrucional e ainda para estabelecer referenciais 

técnicos compatíveis com os processos característicos de uma empresa pública. 

Nesse sentido estudos foram iniciados em janeiro de 2009. Mais do que nunca, era 

necessário despertar e fortalecer a convicção nessa nova modalidade de ensino de 

modo a ser possível romper preconceitos e resistências na equipe, como também 

propiciar reforço na argumentação para convencer outros setores da CET. 

Como forma de absorver a tecnologia e para iniciar um processo de 

ambientação dos educadores do CETET, o programa teve início com a montagem 

do curso “Tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem”, na modalidade de 

educação a distância utilizando uma plataforma (software) livre, disponível na web e 

com uso razoável no meio acadêmico – a plataforma Moodle e a aplicação deste 

curso para todas as equipes de educadores. 

Simultaneamente com a realização dessa primeira experiência, foram 

realizados vários workshops com empresas fornecedoras de tecnologia de sistemas 

para ensino a distância, bem como de sistemas sobre tecnologia educacional. A 

partir desses workshops, foi possível compreender todos os elementos que 

compunham a implantação de um programa de cursos naquela modalidade de 

ensino.  

Uma das constatações durante a fase de conhecimento do “mercado” foi que 

os fornecedores não estavam habituados a realizar contrato com empresas públicas, 

como é o caso da CET. O modelo de contratação do mercado - que foi possível 

identificar - consistia na indicação dos conteúdos a serem disponibilizados no curso 

e na seleção de um determinado padrão de complexidade na forma de exposição e 

apresentação desse conteúdo ao aluno.  

Contudo, o interesse da CET era construir uma programação de cursos, 

alguns deles ainda não existentes e que deveriam ser criados no futuro; sobre eles 

não seria possível de forma antecipada estabelecer os conteúdos e os padrões 

desejáveis.  
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Outro aspecto importante é que a produção de um curso na modalidade de 

ensino a distância comportava três atividades distintas: a criação dos conteúdos 

técnicos (totalmente da competência do CETET); a produção desses conteúdos no 

formato web; e uma plataforma (software) para a realização das aulas e 

administração geral do curso. 

Foi possível observar que as empresas fornecedoras de software nem 

sempre dispunham de equipes de designer e com conhecimento pedagógico para 

produção dos conteúdos no formato web. Para efeito de contratação, isso significaria 

dois contratados distintos. A partir dessa constatação, buscamos pesquisar 

empresas que forneciam os dois tipos de serviço, pesquisa que resultou na 

contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. 

 

 

4.1 A EXPERIÊNCIA COM A PLATAFORMA MOODLE 

 

 

Foi iniciada uma experiência com a metodologia de educação a distância pela 

internet, tendo por base um software livre. Seu objetivo era apoiar o processo de 

mudança de paradigma na equipe de educadores e criar um primeiro passo para a 

compreensão e a implantação da nova tecnologia.  

A plataforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment - foi implantada em caráter experimental, no período de março a agosto 

de 2009. A utilização desse ambiente para construir e administrar a interface com os 

alunos do curso de “Tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem” foi possível por 

tratar-se de software livre, com tutorial de fácil entendimento e manipulação; ainda 

contava com uma rede de contatos pela internet, formada por usuários e 

desenvolvedores de cursos, que permitia interagir para compartilhar dificuldades na 

implantação e manuseio desse sistema de ensino. 

 

A seguir, uma breve referência sobre o significado de Moodle: 
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Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Moodle é 
um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num 
ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning Management 
System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho 
colaborativo baseado nesse programa. Em linguagem coloquial, o 
verbo to moodle descreve o processo de navegar 
despretensiosamente por algo, enquanto fazem-se outras coisas ao 
mesmo tempo [...]. 
O conceito foi criado em 2001 pelo educador e cientista 
computacional Martin Dougiamas. Voltado para programadores e 
acadêmicos da educação, constitui-se em um sistema de 
administração de atividades educacionais destinado à criação de 
comunidades on-line, em ambientes virtuais voltados para a 
aprendizagem colaborativa. Permite, de maneira simplificada, a um 
estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, 
num curso on-line à sua escolha. Nas palavras do próprio 
Dougiamas, baseando-se na pedagogia socioconstrutivista 
(WIKIPEDIA, 2009). 
 
 

O Curso de “Tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem’ teve como meio 

de difusão a internet. O ambiente foi hospedado em um computador dentro da rede 

do CETET e disponibilizado aos educadores. O acesso foi feito exclusivamente na 

rede interna institucional da empresa (intranet). 

Essa experiência serviu não apenas para o conhecimento específico da 

plataforma moodle e da função tutoria em educação a distância, mas, também, para 

a familiarização quanto às características do ensino e aprendizagem em um 

ambiente virtual de cursos. 

Após a implantação do software e primeiros contatos para conhecimento da 

ferramenta Moodle, o curso foi concebido em sete tópicos a serem concluídos em 

quinze dias úteis, conforme apresenta a tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Distribuição dos Recursos Instrucionais 
 

Etapas Texto Chat Fórum WIKI Vídeo Tarefa Lição Questionário Pesquisa  Apresentação 
Power Point 

Tópico1 X  X  X X    X 
Tópico2 X X   X X  X  X 
Tópico3 X   X X   X   

Tópico4 X  X X X      

Tópico5 X X         

Tópico6 X  X  X      

Tópico7 X    X  X  X  

Fonte: CET (2010) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gestão_da_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação
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Seu conteúdo foi distribuído conforme a tabela 3: 

 

   Tabela 3 - Distribuição do conteúdo do curso 
 

Tópico 1 
 

Definição de Educação e Educação a Distância 

 A Prática Pedagógica da Tutoria On-line 

A Atuação da Tutoria On-line em Equipes Multidisciplinares de 
EAD 

Tópico 2 Competências Necessárias ao Tutor 

Categorias de Competências Essenciais à Tutoria On-line 

Competências de Apoio-Definição 

Competências de Apoio-Comunicação e Motivação 

Competência de apoio – Resolução de Problemas 

Educação a Distância e Soluções 

Interação e Educação a Distância   

Tópico 3 Competências de Capacitação 

Orientação da Aprendizagem 

Competência na Orientação da Aprendizagem 1 

Competência na Orientação da Aprendizagem 2 

Competências Administrativas 

Tutoria e Aprendizagem Colaborativa 

Recapitulação Tópico 2 e 3 

Aprendizagem Colaborativa 

Tópico 4  Comunicação em EAD 

Ferramentas Síncronas e Assíncronas 

EAD e o Sistema Tutorial 

O que é ser Tutor? Histórico e Atual 

Geração WEB 

Ferramentas Síncronas e Assíncronas 

Tópico 5 Interatividade em Ambientes WEB e Qualidades do Tutor 

A Interatividade em Ambiente WEB 

Qualidades Essenciais ao Tutor 

Tutoria e Interativa 

Tópico 6 Aprendizagem Autônoma 

Componentes da Aprendizagem Autônoma 

Aprendizagem por Computador 

Componentes do Saber 

Aprendizagem Autônoma e Saberes 

Tópico 7 Material Didático em EAD 

Aprender 

Material Didático em EAD 

Lição – Resenha Tópicos do Curso 

Avaliação Final 
   Fonte: CET (2010) 
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Foram formadas três turmas, entre os meses de junho e julho de 2009. Os 

resultados corresponderam às expectativas, sendo possível, inclusive, utilizar 

instrutores do primeiro e segundo cursos, como tutores das turmas seguintes, 

possibilitando o treinamento prático de alguns profissionais na função de tutoria a 

distância. 

No questionário final de avaliação do curso, o último item era uma questão 

aberta; nela, o aluno poderia fazer livremente considerações que julgasse 

pertinentes sobre o curso, um depoimento ou apreciação pessoal. Foram 

apresentadas respostas tais como: “o curso foi de muita validade para meu 

crescimento pessoal e profissional”; “foi produtivo e interessante”; “este curso trouxe 

muitas informações a respeito de EAD e tutoria”. 

Apesar da boa repercussão do evento e da importante experiência 

proporcionada, foram identificados alguns problemas de ordem técnica e operacional 

que dificultariam a implantação da plataforma Moodle como ferramenta exclusiva de 

ensino a distância na CET, como: 

a. Necessidade de um servidor com maior capacidade e banda de hospedagem, 

além da criação de apoio à segurança dos dados que seriam disponibilizados 

nos cursos em EAD. 

b. Equipe de apoio e suporte técnico de profissionais da área de Tecnologia da 

Informação que dominasse o software Moodle, assim como as ferramentas de 

suporte ao seu desempenho (banco de dados, entre outros). 

c. Necessidade de equipe de criação de conteúdos para hospedagem, uma vez 

que a opção de interação da CET com os alunos não seria feita 

exclusivamente por texto e vídeo, basicamente os recursos utilizados nessa 

capacitação, mas com o uso de recursos de animação, jogos colaborativos 

entre outros.  

Sendo assim, a experiência foi válida, considerando que o evento contribuiu:  

 Como apoio ao diálogo interno na CET sobre EAD  

 Para com a descoberta das potencialidades de um software para gestão de 

cursos a distância 

 Trazendo à luz as necessidades que circundavam a implantação dessa 

metodologia como apoio à educação para o trânsito.  
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4.2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CET: UMA REALIDADE 

 

 

Como abordado anteriormente, em paralelo ao uso do Moodle, foram 

realizados workshops com empresas fornecedoras de softwares para hospedagem 

de cursos de educação a distância, assim como foram feitas sondagens sobre 

empresas de criação de conteúdo educacional para web. 

Em março de 2010, após quinze meses de estudos sobre educação a 

distância, foi definido o escopo necessário ao desenvolvimento de cursos voltados à 

educação para o trânsito a serem disponibilizados em ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Como a experiência com o uso da plataforma Moodle mostrou-se inviável 

quando instalado em ambiente corporativo, a forma escolhida foi contratar serviços 

para a construção de conteúdos educacionais em ambiente virtual. A escolha incluía 

nesses serviços a disponibilidade de uma plataforma para hospedagem desses 

conteúdos em servidor externo à CET. Ficariam a cargo da CET a definição dos 

temas, a abordagem e o conteúdo técnico de cada curso, além da tutoria. 

Em março de 2010, a CET assinou um contrato de prestação de serviços 

educacionais a distância com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac), instituição reconhecida como referência na formação profissional 

presencial, a distância e semipresencial. 

Sobre o Senac: 

 

Com mais de 60 anos de existência, uma rede de unidades 
distribuídas pelo Estado de São Paulo, uma editora e dois hotéis-
escola, o Senac São Paulo oferece soluções de desenvolvimento 
educacional para diversas áreas do conhecimento e do mercado 
profissional (SENAC, 2010, p.7). 

 

No dia 8 de julho de 2010, foi realizado o Seminário “Ensino a Distância: A 

Educação Para o Trânsito Mais Perto de Todos”, evento que marcou o lançamento 

do primeiro curso na modalidade a distância da Companhia de Engenharia de 

Tráfego, cujo público-alvo era formado por professores do Ensino Fundamental II e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA.  
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Entre os meses de julho de 2010 e março de 2011, a CET disponibilizou, seis 

cursos na modalidade de ensino a distância. Eram cursos anteriormente ministrados 

apenas no formato de ensino presencial, mas seus conteúdos presenciais foram 

adaptados à linguagem de aprendizagem via internet. Coube ao Senac a adequação 

dos cursos e a construção de recursos instrucionais, como animações, jogos, entre 

outros, utilizando softwares como In Design, Adobe Flash. O acesso era 

intermediado pela plataforma de ensino a distância Blackboard, por meio da internet, 

cuja licença permite o acesso de até dez mil alunos em três anos. 

 

 

4.3 SOBRE O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA CET 

 

 

As plataformas de ensino ou de aprendizagem são um tipo de ambiente onde 

grande número de recursos podem ser disponibilizados para a gestão de conteúdos 

e alunos. Para Santos e Okada (2003), os ambientes virtuais de aprendizagem 

podem ser definidos como “espaços fecundos de significação onde seres humanos e 

objetos técnicos interagem, potencializando, assim, a construção de conhecimentos, 

logo, a aprendizagem”. Ou seja, são ambientes dotados de recursos pedagógicos 

que, quando bem empregados, podem contribuir para o ensino e a aprendizagem. 

Para a criação desse ambiente é feita uma integração de softwares que permitem 

desde a manipulação de conteúdos até o acesso ao aluno e à aula virtual, além de 

ferramentas de comunicação entre alunos/professores/tutores. 

Existem hoje inúmeros ambientes que reúnem uma série de recursos para 

criar e estruturar cursos na modalidade a distância. Esses ambientes também são 

conhecidos por LMS (Learning Management System) ou sistemas de gestão da 

aprendizagem. Atualmente, os principais ambientes utilizados para criação e gestão 

de cursos on-line são: Moodle, Luvit, AulaNet, LearnLoop, TelEduc, WebBoard, 

WebCT, Toolbook, TopClass Server, Tidia, Blackboard. Tais ambientes variam em 

muitos aspectos, seja na linguagem em que foram desenvolvidos, seja nas 

funcionalidades e ferramentas que cada um oferece. A oferta de plataformas de 
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ensino no mercado é bastante diversificada; existem desde plataformas simples e 

gratuitas, até aquelas licenciadas ou específicas para determinadas dificuldades 

educacionais. Em termos suas funcionalidades, podemos dividi-las em quatro 

grandes áreas: 

 

 Disponibilização e acesso a conteúdos pedagógicos.  

 Comunicação/interação entre docentes e alunos. 

 Desenvolvimento de mecanismos que permitam a avaliar trabalhos e 

aprendizagens desenvolvidos pelos alunos. 

 Gestão dos processos de ensino/aprendizagem. 

 

Um LMS tem como principal objetivo centralizar e simplificar a administração 

e gestão do ensino e aprendizagem através do e-learning. Os sistemas cobrem todo 

o processo de formação a distância, possuindo interface de alunos e interface de 

professores, de tutores, de administradores e a parte administrativa. Auxilia 

colaboradores e alunos a organizarem os seus processos de aprendizagem, 

permitindo que colaborem entre si, através da troca de informação e conhecimentos. 

Especificamente sobre a plataforma Blackboard Academic Suite, que é o 

ambiente onde estão hospedados os cursos a distância da Companhia de 

Engenharia de Tráfego - CET, Rodrigues, Oliveira e Peixoto (2003) afirmam que “é 

um ambiente virtual voltado para o ensino a distância, onde a maioria das suas 

ferramentas de comunicação são assíncronas, onde o professor pode expor 

documentos de texto, vídeo, áudio e etc.”. O ambiente da plataforma Blackboard 

possui ferramentas para o ensino e a aprendizagem on-line, formando comunidades 

educativas, oferecendo serviços auxiliares às instituições; podem ainda estar 

integrados no sistema administrativo acadêmico da própria universidade ou em 

outras plataformas e sistemas de segurança. Essa plataforma é de propriedade da 

Blackboard Inc e é utilizada por várias instituições como escolas, universidades e 

centros de ensino ao redor de todo o mundo. Alguns dos recursos nela disponíveis:  

 

•Criação de conteúdos. 
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•Estruturação dos conteúdos, em aulas, módulos, tópicos. 

•Área de colocação de avisos aos alunos 

•Agenda para marcar eventos no calendário da disciplina 

•Disponibilização de informações da equipe docente 

•Envio de mensagens por correio eletrônico 

•Criação e gestão de fóruns de discussão 

•Criação de sessões de colaboração síncrona (chat/videoconferência) 

•Postagem de trabalhos discentes na plataforma 

•Consulta de trabalhos e tarefas enviados pelos alunos 

•Criação de glossário da disciplina 

•Envio de mensagens de correio eletrônico interno à disciplina 

•Criação e disponibilização de provas e testes on-line 

•Boletim de notas e desempenho do aluno, incluído contador de acesso e 

frequência. 

 

O acesso ao curso só é possível por meio de login e senha. O login é gerado 

após a matricula do aluno no curso e enviado junto com uma senha para o e-mail do 

estudante, até sete dias antes do início da capacitação. O sistema é dividido em 

área de acesso ao aluno e área de administração do sistema. O aluno, ao acessar a 

área de curso, visualiza apenas o conteúdo voltado para a sua formação, não tendo 

acesso, nem mesmo visualmente, à área de administração. Essa área, chamada 

Painel de Controle, é visível apenas aos docentes e usuários administradores. Peço 

Painel de Controle, o administrador tem informações sobre a frequência dos alunos, 

acessos, gráficos de atividades, entre outros. A área de gestão interna administrativa 

permite, também, acesso ao conteúdo dos cursos com vistas a realizar 

modificações. 

Uma das desvantagens dessa plataforma com relação àquelas 

disponibilizadas de forma gratuita, é a necessidade de aquisição de licenças de 

utilização. O Senac-SP subloca parte das licenças que adquire diretamente da 

Blackboard para seus cursos na CET. Sendo assim, a CET assume custos que 

envolvem a hospedagem dos cursos na plataforma e a matricula de cada aluno 
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nesse ambiente. Além dos custos, outra desvantagem desse tipo de plataforma em 

relação a outras do tipo open source, como o Moodle, por exemplo, é a 

impossibilidade de modificar a sua estrutura interna por qualquer dos seus 

utilizadores. Existe a possibilidade de personalizar o ambiente virtual inserindo a 

identidade visual de cada empresa usuária do serviço oferecido pelo Senac-SP; mas 

não há como incorporar novas ferramentas, além daquelas que a plataforma 

disponibiliza. Com relação às vantagens, além do fato de ser uma plataforma de 

aspecto amigável para a interação com alunos e professores, encontram-se aquelas 

relacionadas com a equipe de Tecnologia da Informação, como suporte para o 

quadro técnico de desenvolvimento e, apoio aos cursos para os alunos, estando 

disponibilizado vinte e quatro horas diárias e trezentos e sessenta e cinco dias no 

ano. 

O ambiente virtual dos cursos a distância da CET recebeu a logomarca da 

empresa na testeira de abertura (topo da tela de abertura dos cursos), tanto do 

ambiente de cursos, como nos materiais inseridos em cada um deles. Há, ainda, a 

possibilidade de inserção de outras logomarcas. No caso da CET, foi feita a inserção 

da logomarca do Programa de Proteção ao Pedestre, aproveitando esse meio para a 

divulgar a campanha de redução de acidentes com pedestres. 

Na área central do ambiente virtual consta a relação de cursos nos quais o 

aluno está inscrito. À direita, tutoriais explicando o uso de algumas ferramentas que 

serão utilizadas durante o curso, como blog, exercícios, fórum de discussão, entre 

outros.  À esquerda, informações sobre como criar um avatar, dados sobre a 

configuração de equipamento necessária para que o ambiente funcione 

normalmente, relação de softwares que precisam estar instalados no computador 

para que o ambiente funcione adequadamente, assim como canais de contato com a 

equipe de suporte técnico. 

A figura 30, apresentada a seguir, mostra a tela de abertura do ambiente 

virtual da CET:  
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Figura 30 - Imagem da Tela de Abertura do Ambiente Virtual de Aprendizagem da CET 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Ao acessar ao curso, o aluno encontra na área central, denominada “AVISO” 

todos os informes postados pelo professor. Esses avisos variam desde informações 

sobre o andamento do curso, até mensagens motivacionais, cumprimento e 

despedida. Os avisos são organizados por data, de modo que aluno sempre verá, ao 

abrir o ambiente, o último aviso postado pelo tutor. 

No lado esquerdo, o aluno encontra todas as ferramentas de apoio à 

aprendizagem que serão utilizados no transcorrer do curso. Essas ferramentas 

podem ter o nome personalizado; não é uma nomenclatura rígida. Por exemplo, a 

área onde estão contidas as aulas virtuais pode ser chamada de Módulos, ou Aulas, 

ou Tópicos, ou outra nomenclatura que a empresa contratante julgue de melhor 

definição. Os cursos exibidos possuem basicamente a seguinte estrutura: Módulos 

(onde estão contidas as aulas virtuais), Midiateca (área onde estarão inseridos 

materiais complementares, como vídeos, textos, links da internet, entre outros), 

http://senacsp_corporativo.blackboard.com/
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Galeria (também conhecida em outros ambientes como Portfólio/Blog - local onde o 

aluno faz a postagens de seus trabalhos e tarefas; pode ser acessado apenas pelo 

próprio aluno e pelo professor), Fóruns (Fóruns de discussão), Tutor (informações 

sobre o tutor daquele curso), E-mail (ferramenta de envio de e-mail dentro do próprio 

ambiente, sem que o aluno tenha a necessidade de sair e acessar seu provedor de 

mensagens), Ajuda (tutoriais de apoio ao cursista), Suporte Técnico (contato com a 

equipe de suporte técnico de informática), Créditos (ficha técnica das equipes de 

elaboração) e Lista (relação de participantes). 

Com relação às aulas virtuais, todos os cursos possuem um módulo zero (00) 

pelo qual o aluno receberá informações gerais sobre o ambiente virtual; dentre elas 

uma explicação sobre como acessar ao curso e o que contém em cada área, a 

divisão dos módulos e conteúdos, uma apresentação (em vídeo) do tutor da turma, 

os instrumentos e em que momento ocorrerá a avaliação, entre outros dados 

importantes para que o aluno seja apresentado ao ambiente; contém ainda as 

etapas da capacitação e possa desenvolver autonomia com relação ao acesso a 

esse ambiente. 

A figura 31, apresentada na sequencia, mostra a disposição do ambiente 

virtual do curso, sendo esta a visão do aluno, ao adentrar no espaço de capacitação.  
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Figura 31 - Imagem da Tela de abertura da Capacitação de Professores Fund. I Turma 97. 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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Com relação ao menu Painel de Controle, essa área só é visível aos 

administradores do ambiente virtual. O ambiente de cursos a distância da CET 

possui as seguintes áreas: Coleção de Conteúdos (local onde é possível remover, 

adicionar, alterar os conteúdos das aulas virtuais), Ferramentas do Curso (permite 

escolher os recursos que serão utilizados em cada capacitação, dentre eles, fóruns, 

videoconferência, chat, blog, entre outros), Avaliação (área onde estão contidos os 

instrumentos de avaliação coletiva do curso, tais como, relatórios de acesso dos 

alunos, gráfico comparativo com horário/dia de acesso de cada usuário, entre 

outros), Centro de Notas (acesso ao quadro geral de atividades com a indicação 

nominal dos alunos que realizaram ou não determinada tarefa e quais atividades 

estão pendentes de execução pelo aluno, e/ou avaliação pelo tutor), Usuários e 

Grupos (relação dos participantes da capacitação), Personalização e Pacotes (áreas 

que permitem alterar tanto conteúdo das aulas, como a disposição das ferramentas 

dentro do ambiente virtual) e Ajuda (tutoriais em vídeo e contato com suporte 

técnico). 

A Figura 32, a seguir, apresenta um exemplo de informação disponível aos 

administrados do curso, docentes e tutores; permitem o gerenciamento da 

participação e envolvimento da turma. Trata-se do ícone Painel de Desempenho, 

que apresenta um relatório virtual sobre a utilização do ambiente de curso, no caso 

apresentado, as informações são específicas do curso Fazendo Escola: Construindo 

Novos Valores no Trânsito para Profissionais do Ensino Fundamental I, turma 97. No 

relatório estão disponíveis informações, tais como: nome completo do aluno, e-mail 

de usuário, função dentro da plataforma de educação a distância, data do último 

acesso, número de dias desde o último acesso, número de participações em Fóruns 

de Discussão e acesso às avalições concluídas por cada estudante. Com base 

nesse relatório, é possível tomar algumas medidas, como estimular a participação 

de alunos que estão ausentes a muito tempo do ambiente virtual ou mesmo do 

fórum de discussão, entre outros.    
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         Figura 32 - Imagem da Tela Painel de Desempenho Capacitação Prof. Fund I Turma 97. 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

http://senacsp_corporativo.blackboard.com/
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As Figuras 33a e 33b apresentam um exemplo de relatório disponível no 

ambiente virtual de aprendizagem dos cursos da CET, para apoio ao gerenciamento 

da turma, seu acesso só é permitido aos administradores, tutores e professores. 

Esse relatório, denominado “Visão geral de atividade do curso” permite visualizar, 

por meio de gráficos, o desempenho de cada usuário na sala de aula virtual, além de 

apresentar os períodos de acesso, distribuídos por dias da semana e o tempo médio 

dos usuários em curso. 
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    Figura 33a e 33b - Imagem da Tela Visão Geral: atividade estudantes dia da semana e horas 
     Fonte: http://senacp_corporativo.blackboard.com 

 

É possível identificar, por meio da descrição efetuada do ambiente virtual, que 

são demarcadas de modo bem definido no sistema as ferramentas disponíveis ao 

uso dos alunos, de maneira a facilitar a colaboração entre todos e permitir o acesso 

aos conteúdos de capacitação, incluindo instrumentos de comunicação como fórum, 
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chat e de apoio, como midiateca e aulas virtuais, e as ferramentas de gerenciamento 

do sistema, para uso exclusivo de administradores, tutores e professores; tais 

instrumentos permitem o acesso à organização dos conteúdos para ensino e 

aprendizagem, instrumentos de comunicação como postagem de avisos e envio de 

e-mail, além de relatórios de controle sobre o sistema e desempenho dos alunos.   

 

 

4.4 CRIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM VIRTUAL 

 

 

Um dos desafios da implantação da educação a distância da CET foi 

transformar o material utilizado nos cursos presenciais em recursos pedagógicos 

virtuais. 

A simples transposição do conteúdo de apresentações em powerpoint, 

vídeos, textos em formato pdf, não seria pertinente. As características dessa 

metodologia de ensino - principalmente as relacionadas com a ausência física do 

professor e a intermediação feita por meio das tecnologias de informação e 

comunicação - exigem que o material pedagógico estimule a construção do 

conhecimento por meio de recursos integrados e autoexplicativos. O mero depósito 

do material em meio virtual não garante o seu entendimento do ponto de vista 

educativo, como apoio a formação de saberes. 

No ambiente virtual, as diversas etapas de ensino e aprendizagem precisam 

estar previstas; os recursos aplicados a este fim, devem estar integrados para 

estimular o educando a buscar conhecimento e efetivar a aprendizagem.  

Os avanços dos últimos tempos, com relação à tecnologia de informação e 

comunicação, permitem aplicar os mais variados recursos para diferentes fins. O uso 

dessas tecnologias no campo educacional e instrucional trouxe aspectos bastante 

positivos com relação à interação entre aprendizes e educadores; gerou também 

novas possibilidades com relação ao acesso ao conteúdo instrucional e a construção 

de novos recursos, proporcionando uma educação mais atraente e dinâmica. Nesse 

contexto, podemos citar a importância dos Objetos de Aprendizagem - OA, no 

suporte à aprendizagem. 
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Para Audino e Nascimento, objetos de aprendizagem são: 

 

recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes 
ambientes de aprendizagem, elaborados a partir de uma base 
tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem 
diversas modalidades de ensino: presencial, híbrida ou a distância; 
diversos campos de atuação: educação formal, corporativa ou 
informal; e, devem reunir várias características, como durabilidade, 
facilidade para atualização, flexibilidade, interoperabilidade, 
modularidade, portabilidade, entre outras. Eles ainda apresentam-se 
como unidades auto consistentes de pequena extensão e fácil 
manipulação, passíveis de combinação com outros objetos 
educacionais ou qualquer outra mídia digital (vídeos, imagens, áudios, 
textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos 
educacionais, animações, infográficos, páginas web) por meio da 
hiperligação. Além disso, um objeto de aprendizagem pode ter usos 
variados, seu conteúdo pode ser alterado ou reagregado, e ainda ter 
sua interface e seu layout modificado para ser adaptado a outros 
módulos ou cursos. No âmbito técnico, eles são estruturas 
autocontidas em sua grande maioria, mas também contidas, que, 
armazenados em repositórios, estão marcadas por identificadores 
denominados metadados. (AUDINO e NASCIMENTO, 2010 p. 135) 

 

Segundo Wiley (2000), podemos relacionar a ideia de Objetos de 

Aprendizagem Virtual com o átomo que, sendo um elemento minúsculo pode ser 

combinado e recombinado com outros, formando algo maior. Para ele, os objetos de 

aprendizagem devem ter as seguintes características: serem autoexplicativos, 

modulares, agregáveis digitais, interoperáveis e reutilizáveis. 

Pimenta e Batista afirmam que os objetos de aprendizagem constituem em: 

 

(...) unidades de pequena dimensão, desenhadas e desenvolvidas de 
forma a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais do que 
um curso ou em contextos diferenciados, e passíveis de combinação 
e/ou articulação com outros objetos de aprendizagem de modo a 
formar unidades mais complexas e extensas. (PIMENTA e BATISTA, 
2004. p. 102) 

 

Uma característica importante dos objetos de aprendizagem é a possibilidade 

de uso em vários e diferentes contextos e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Dessa forma, cada objeto tem na sua parte visual, aquela que irá interagir com o 

receptor/aluno, separada dos dados instrucionais e de conteúdo. Outra 

característica, é a possibilidade de reuso, criando-se, assim, repositórios, que irão 
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armazenar os objetos de modo ordenado, por temas, por nível de dificuldade, por 

autor, por relação com outros objetos, ou por grupo etário e segmento de público. 

Como suporte da aprendizagem, esses objetos promovem a criatividade utilizando-

se de diferentes mídias, como jogos, vídeos, simulações, entre outros, reunindo 

elementos que permitem ao aluno/aprendiz maior significado, instigando a 

combinação de texto, imagem, sons, músicas.  

Para Singh (2001), um objeto de aprendizagem é composto de três partes 

bem definidas. Essa divisão estrutura o objeto, diferenciando-o de outras tecnologias 

aplicadas à educação. São elas: 

 Objetivo: o que se quer ensinar ao aluno e o que ele pode aprender a partir do 

objeto de aprendizagem. 

 Conteúdo instrucional ou pedagógico: conteúdo necessário para que o 

estudante atinja seus objetivos. 

 Prática e feedback: registro das interações do aluno com o objeto. 

Portanto, um Objeto de Aprendizagem traz em sua concepção e uso, 

objetivos que transcendem à simples comunicação, mas sua essência é educativa, 

com vistas à construção e disseminação de conhecimento. 

Para formar os cursos a distância da CET, a equipe de educadores do Centro 

de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET disponibilizou o material dos 

cursos presenciais. O design instrucional e os objetos de aprendizagem –OA, foram 

elaborados por meio da contratação do Senac São Paulo. 

Atendendo a um pedido dos educadores do CETET - que utilizaram nos 

cursos presenciais recursos lúdicos como jogos, desenhos, dinâmicas de grupo, 

entre outros - foi solicitado ao Senac a construção de Objetos de Aprendizagem 

cujos roteiros tivessem tal característica lúdica e utilizassem metáforas, como 

histórias de curta duração. Para tanto, foi criado um grupo de personagens que 

comporiam o conjunto de aulas criadas por meio de desenhos e movimentos, 

possíveis com o uso de recursos de animação do software Adobe Flash.  

Além dos objetos de aprendizagem construídos para a transmissão do 

conteúdo teórico de segurança no trânsito, as aulas animadas continham vários 

outros objetos que intermediavam a aprendizagem por meio de jogos do tipo quizz, 
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caça-palavras, preenchimento de lacunas, exercícios de verdadeiro ou falso, entre 

outros. 

 

 

                   Figura 34 - Grupo de Personagens criados para aulas virtuais 
       Fonte: CET, 2014 
 

 

4.5 EXEMPLO DE OBJETO DE APRENDIZAGEM – MÓDULO 1 – CAPACITAÇÃO 

DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I 

 

 

A seguir, será apresentada uma sequência de imagens que correspondem 

aos objetos de aprendizagem que compõem o módulo 1, parte integrante do curso 

de capacitação para professores do ensino fundamental I. A sequência é uma 

pequena história narrada por um grupo de personagens que compõem um núcleo 

familiar, além da figura de um professor que aparece em alguns momentos para 

reforçar ou chamar a atenção para algum conteúdo especifico de aprendizagem. Ao 

final da animação, é proposta uma interação, na qual o aluno deverá responder a 

uma questão, escolhendo entre as alternativas “falso” ou “verdadeiro”. A história 

contém música, áudio de narração, além de legenda no rodapé de cada tela. 

É possível notar no alto da tela, à direita, uma barra que mostra o tempo de 

duração da tela de animação, e no canto direito inferior os botões “voltar” e 

“avançar” que permitem ao aluno rever algum conteúdo ou passar para o conteúdo 

seguinte. 
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Pequenos quadrados no canto inferior esquerdo mostram quantas telas 

existem e a posição da tela que está sendo vista pelo aluno no conjunto total de 

telas daquele módulo. 

A sequencia de figuras que inicia-se na figura 35 e termina na figura73 faz 

parte de um conjunto de telas virtuais que com a ajuda do software Flash permite a 

criação de uma aula animada, semelhante a um desenho animado, onde temos 

além das imagens, música, narração e legenda. 

 

 

 

            Figura 35 - Tela de Abertura Módulo 01 - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 36 - Primeira Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
 

 

             Figura 37 - Segunda Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

http://senacsp_corporativo.blackboard.com/
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            Figura 38 - Terceira Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

            Figura 39 - Quarta Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 40 - Quinta Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 41 - Sexta Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 42 - Sétima Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 43 - Oitava Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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           Figura 44 - Nona Ação da Animação - Música 2001, Odisséia no espaço - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 45 - Décima Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 46 - Décima Primeira Ação da Animação - Fundamental I 

 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
 

 

            Figura 47 - Décima Segunda Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 48 - Décima Terceira Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

             Figura 49 - Décima Quarta Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 50 - Décima Quinta Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 51 - Décima Sexta Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 52 - Décima Sétima Ação da Animação - Fundamental I 
             Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

 

            Figura 53 - Décima Oitava Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 54 - Décima Nona Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

             Figura 55 - Vigésima Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 56 - Vigésima Primeira Ação da Animação - Fundamental I 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 57 - Vigésima Segunda Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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           Figura 58 - Vigésima Terceira Ação da Animação - Fundamental I 
           Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

           Figura 59 - Vigésima Quarta Ação da Animação - Fundamental I 
           Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 60 - Vigésima Quinta Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

             Figura 61 - Vigésima Sexta Ação da Animação - Fundamental I 
             Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 62 - Vigésima Sétima Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

 

             Figura 63 - Vigésima Oitava Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 64 - Vigésima Nona Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 65 - Trigésima Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 66 - Trigésima Primeira Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 67 - Trigésima Segunda Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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          Figura 68 - Trigésima Terceira Ação da Animação (escolha resposta incorreta) – Fund I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

  Figura 69 - Trigésima Quarta Ação da Animação(escolha resposta correta)–Fund I 
             Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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            Figura 70 - Trigésima Quinta Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

             Figura 71 - Trigésima Sexta Ação da Animação - Fundamental I 
             Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 
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             Figura 72 - Trigésima Sétima Ação da Animação - Fundamental I 
 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

            Figura 73 - Trigésima Oitava Ação da Animação - Fundamental I 
            Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

Atualmente, alguns objetos de aprendizagem construídos para a educação a 

distância fazem parte dos cursos presenciais da CET. O sucesso do uso desses 
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recursos nas atividades e em meios eletrônicos como Bus TV, e em site institucional, 

entre outros, fez com que a empresa capacitasse um educador e três estagiários 

para desenvolver a construção interna, trazendo parte desse desenvolvimento para 

as equipes de educação. 

 

 

4.6 SOBRE A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE TUTORES E TUTORIA 

 

 

Segundo  Mattar,  

 

O tutor, nome dado ao professor que ensina a distância, é um 
personagem recente na história da educação brasileira. 
Institucionalizou-se não só na educação pública com a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), mas também em instituições de ensino 
superior privadas e na Educação a Distância (EaD) profissional e 
corporativa (MATTAR, 2012. p 21). 
 
 

 Ao falarmos do tutor na educação a distância, estamos nos referindo ao 

educador/docente que está em contato constante com o aluno e envolvido 

diretamente em sua aprendizagem. A educação a distância necessita de um suporte 

tecnológico para ser operacionalizado, tanto para organizar o conteúdo, como para 

tornar-se meio acessível aos alunos e professores, mais especificamente, um 

ambiente virtual de aprendizagem abastecido de recursos que serão o apoio ao 

aluno durante o seu processo de capacitação; desse modo, então, será nos colegas 

de curso e no tutor que o aluno encontrará o contato humano por meio do uso das 

ferramentas tecnológicas de comunicação e informação. 

 Mattar (2012) defende a ideia de que o tutor é um professor. Nesse sentido, 

entretanto, Bruno e Lemgruber sugerem descartar essa ideia ou reconceituar a 

nomenclatura: 

 

Estamos, intencionalmente, utilizando o termo professor-tutor por 
considerarmos que o tutor a distância é também um docente e não 
simplesmente um animador ou monitor neste processo, e muito menos 
um repassador de pacotes instrucionais. Este profissional, como 
mediador pedagógico do processo de ensino e de aprendizagem, é 
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aquele que também assume a docência e, portanto, deve ter plenas 
condições de mediar conteúdos e intervir para a aprendizagem. Por 
isso, na prática, o professor-tutor é um docente que deve possuir 
domínio, tanto tecnológico quanto didático, de conteúdo. Não se 
justifica a denominação de tutoria, que descaracteriza a função 
docente para profissionais que assumem a mediação pedagógica. 
(BRUNO e LEMGRUBER, 2009 p. 7).   

 

Apesar das justificativas encontradas em alguns autores, a CET identifica os 

seus profissionais de mediação em educação a distância com a nomenclatura de 

tutores, diferenciando a atividade de docência em cursos a distância da atividade de 

educação presencial. 

 Segundo o Manual de Atribuições dos Bolsistas-Universidade Aberta do Brasil 

(BRASIL, 2009) são atribuições do tutor a distância: 

 Mediar a comunicação de conteúdos entre professor e cursistas 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme cronograma do curso. 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes 

 Manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e dar 

retorno às solicitações do cursista, no prazo máximo de 24 horas. 

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes. 

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes. 

 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável. 

 Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais 

nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 

 

Assim como todo o processo de implantação da educação a distância na CET 

exigiu um esforço de argumentação e convencimentos, assim também a inclusão de 

novas tarefas na tarefa executada pelos educadores da CET não foi bem vista, 

desde o início de todo o processo de introdução da educação a distância. 

Logo no começo dos estudos sobre os processos do ensino a distância, 

percebeu-se na vivência interna da companhia grande resistência, por parte dos 
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educadores; eles se sentiam ameaçados pela implantação da nova metodologia. O 

temor, segundo relato ouvido dos próprios educadores, era principalmente, com 

relação à possível substituição da mão de obra exigida pelo método presencial pela 

tecnologia da educação a distância. Temor expresso muitas vezes pelos 

questionamentos quanto à seriedade e à validade dessa nova tecnologia, com a 

alegação de que essa metodologia de ensino era inferior à educação presencial.  

Com o diagnóstico de que havia desconhecimento sobre a metodologia e seu 

processo de funcionamento, a CET procurou investir em atividades que levassem 

informação à equipe de educadores de forma a capacitá-los para entender esse 

método de ensinar. Além disso, mostrou que parte dos educadores participaria 

diretamente no processo de construção dos cursos e que todos formariam o corpo 

técnico que iria acompanhar os educandos, na função de tutores nesses cursos com 

o formato de educação a distância. 

Uma das primeiras ações, destinadas a ambientar o corpo de educadores no 

universo da educação a distância e auxiliá-los na absorção da nova tecnologia, foi 

disponibilizar o curso Tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem, com o emprego 

da plataforma Moodle, curso aplicado a todos os educadores, na época, trinta e seis 

pessoas. Foi uma primeira experiência do uso da tecnologia de ambientes virtuais 

de aprendizagem na CET. Com efeito, o Moodle foi implantado em caráter 

experimental e temporário em um servidor, para a equipe de tecnologia avaliar a 

viabilidade de uso dessa ferramenta entre outros recursos necessários e, desse 

modo, implantar todo sistema de educação a distância. Foi, também, a primeira 

experiência de criação e aplicação desse sistema para a área de educação para o 

trânsito, pois um educador, que já conhecia a educação a distância, formatou o 

curso e realizou a hospedagem no ambiente Moodle. Em paralelo ao curso de 

Tutoria, foram realizados ciclos de palestras sobre educação a distância, incluindo 

informações sobre seu histórico, recursos necessários a implantar e manter, padrão 

de formatação de conteúdo presencial para o formato, entre outros. 

O resultado dessas ações foi extremamente positivo. A garantia aos 

educadores de que teriam um papel importante, colaborativo e ativo no processo de 

implantação dos cursos, e o entendimento de que a nova tecnologia não eliminaria 
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postos de trabalho, e nem diminuiria a qualidade dos cursos presenciais, fizeram 

com que as resistências fossem quebradas.  

Após a contratação do Senac SP, iniciou-se um trabalho de capacitação dos 

educadores presenciais para o desempenho da tutoria de cursos a distância, agora 

não mais como experiência, mas como capacitação oficial certificada pelo Senac. 

Dentre os itens oferecidos pelo Senac na prestação de serviços estavam dois cursos 

para tutores: o curso Formação de Tutores, oferecido a distância e o curso Mediação 

em Plataforma Blackboard, específico para conhecer os recursos da plataforma 

contratada pela CET. Ambos foram disponibilizados para os educadores, e 

ajudariam na prática que viriam a desenvolver como nova atribuição dentro da 

educação a distância.  

Com relação à formação dos educadores, vale ressaltar que todos os 

educadores em exercício na CET possuem curso superior, versando entre os cursos 

de psicologia, pedagogia, ciências humanas e sociais; alguns, inclusive, são 

docentes no período noturno em escolas de ensino médio, educação de jovens e 

adultos e em universidades. Cerca de 70% possuem pelo menos uma pós-

graduação. Quanto à experiência profissional, o tempo mínimo na empresa é de dez 

anos e máximo vinte e três anos, apenas desenvolvendo atividades de educação 

para o trânsito. A faixa etária deles profissionais é superior a trinta e cinco anos. 

Apesar de toda a qualidade técnica e base acadêmica, a equipe possuía alguns 

profissionais com bastante dificuldade na utilização de tecnologias - principalmente 

computador e internet - e desconhecimento total da prática da educação a distância 

e do exercício da tutoria a distância. 

A partir de julho de 2010, quando houve a inserção do primeiro curso cada um 

dos educadores foi sendo alocado na tutoria das turmas. Foi entregue a cada 

profissional o Manual de Apoio à Tutoria, com orientações sobre o exercício da 

atividade. Atualmente, o quadro de tutores é composto por trinta e um profissionais. 

A partir da prática da tutoria a distância, os educadores tornaram-se confiantes com 

relação à nova metodologia de ensino e não mais esboçaram resistências com 

relação no que diz respeito à educação a distância, principalmente questionamentos 

quanto à qualidade desse processo educativo.  
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Com relação à prática da tutoria, quando da inserção dos educadores como 

tutores nos cursos a distância, o que era esperado de cada um é que não fossem 

meros acompanhantes funcionais do sistema implantado, mas realizassem suas 

práticas como alguém que orienta, apoia, guia, promovendo uma reflexão ou 

compreensão mais profunda sobre os temas. Segundo Almeida (2001), o professor-

tutor atua como mediador, facilitador, incentivador, investigador do conhecimento, da 

própria prática e da aprendizagem individual. Era essa postura que se esperava do 

corpo docente do CETET. 

Com relação ao conhecimento técnico especializado, o corpo técnico de 

tutores da CET era composto por especialistas em educação para o trânsito; 

portanto, não lhes faltaria conhecimento profundo sobre a matéria em questão. 

Havia dessa forma a necessidade de transformarem a prática presencial, 

resignificando sua atuação para a prática da tutoria a distância. 
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5 DO CONHECIMENTO PARA AS AÇÕES 

 

 

No período de julho de 2010 a dezembro de 2012, a Companhia de 

Engenharia de Tráfego implantou para o público-alvo constituído de docentes cinco 

cursos, sendo três deles especificamente voltados para trabalhar o tema trânsito na 

educação básica. Os outros dois cursos, um deles foca o tema trânsito e inclusão, e 

o outro tem como foco o tema trânsito e meio ambiente. 

Além de cursos a distância para o professor, a CET lançou mais outros três 

no mesmo período: um para motociclistas (Pilotagem Segura), outro para motoristas 

habilitados, o curso Direção Segura, e o terceiro, Família em Trânsito, para pessoas 

acima de 16 anos que queiram conhecer mais sobre trânsito seguro. 

A seguir, a descrição de cada um deles. 

 

 

5.1 CURSOS A DISTÂNCIA OFERECIDOS PELA COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO (CET/SP) 

 

 

5.1.1 Capacitação de professores em educação para o trânsito 

 

 

O programa de capacitação é composto de três cursos, cada um deles 

direcionados para os diferentes níveis de ensino da educação básica: ensino 

fundamental II e educação de jovens e adultos, fundamental I e educação infantil. 

Seu público-alvo é composto, em sua maioria, de educadores, mas também é 

permitida a participação de pessoas interessadas pelo tema. 

A escola é um local importante para a construção de ações continuadas e 

sistemáticas em educação para o trânsito. Crianças e jovens passam boa parte do 

dia nestas instituições. Aproveitar essa convivência diária é uma importante 

oportunidade para a construção de conhecimento, ao lado do currículo regular 
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escolar. Por isso, é preciso enriquecer o professor em sala de aula. Seu enfoque 

transversal e interdisciplinar permite que na educação básica seja abordado em 

todas as disciplinas. 

Acrescenta-se ao público-alvo composto pelos docentes, a participação de 

pessoas interessadas pelo tema trânsito e educação. Dessa forma, podemos 

agregar aos potenciais agentes multiplicadores de educação de trânsito pessoas 

que, apesar de não pertencerem à rotina institucional escolar, mesmo assim podem 

desenvolver ações educativa em outras instituições, ou mesmo na comunidade em 

que vivem. 

Os objetivos desses cursos de capacitação de professores são: 

 Tornar a educação para o trânsito acessível àquele educador que, por razões 

diversas, não dispõe de horário para participar de cursos presenciais e, ao 

utilizar-se do recurso internet, consegue fazê-lo, uma vez que o espaço e 

horário são flexibilizados pela disponibilidade dos recursos em local e tempo 

livres. 

 Sensibilizar o professor para a problemática do trânsito na cidade de São 

Paulo e a importância da ação escolar para a transformação positiva dessa 

realidade. 

 Capacitar o professor para desenvolver projetos de educação para o trânsito, 

considerando a realidade e os aspectos dos locais em que seus alunos estão 

inseridos. 

 Estimular o desenvolvimento de projetos que tenham como tema o trânsito, 

em toda a rede escolar de ensino da cidade de São Paulo.  

A carga horária dos cursos é de vinte horas/aula cada. As turmas são 

compostas de, no máximo, trinta participantes e são monitoradas por um tutor, 

especialista em educação para o trânsito; este acompanha o desempenho do grupo 

e apoia o esclarecimento de dúvidas e a moderação de fóruns de discussão. O 

aluno pode contatar o tutor por diferentes canais de comunicação, como telefone, e-

mail, ou em área definida na plataforma de ensino a distância. O primeiro módulo de 

todos os cursos introduz o aluno no conhecimento do ambiente de cursos da CET e 

como interagir com ele. 
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Os cursos são homologados pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município de São Paulo e valem pontuação para a carreira do professor da rede de 

ensino municipal. 

Os cursos disponíveis para a capacitação de professores, considerando a 

especificidade de cada nível de ensino a ser atendido são: 

 

 

 Fazendo Escola: Educando para Novos Valores no Trânsito para professores 

do Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e adultos.  

 

 

 Módulo 0 – Ambientação no Blackboard 

Objetivos: Conhecer os recursos midiáticos do Ambiente Virtual e promover 

integração dos participantes 

 Tutoriais das ferramentas colaborativas 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Publicação do perfil dos participantes 

 Atividade de integração: Fórum de apresentação e Chat com o 

Secretário de Transportes 

 Vídeo do Secretário de Transportes 

 Módulo 1 – São Paulo – História e Transformações  

Objetivo: Contextualizar o trânsito em São Paulo para entender a evolução e 

as mudanças ocorridas no município 

Carga horária: 5 horas 

Parte I – O Trânsito em São Paulo 

a. A história 

b. Elementos do processo de deslocamento 

Parte II – Meios de Transporte 

Parte III – Via e Calçada 
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a. Definição de calçamento 

b. Tipos de Calçamento 

c. Definição de calçada 

Parte IV – Enchente 

Parte V – Congestionamento 

Parte VI – Poluição 

Parte VII – Transformações da cidade de São Paulo 

a. Transformações sociais e culturais 

b. Polos Geradores de Tráfego 

c. Transformações da paisagem urbana 

d. Definição de Plano Diretor 

e. Sistema viário estratégico 

Atividades: Fórum, Chat, Tarefa de conclusão do módulo, Tarefa 

Pesquisa de Entorno. 

 Módulo 2 – Acidentes de Trânsito – Causas e ações preventivas 

Objetivos: Conscientizar sobre as causas de acidentes de trânsito em São 

Paulo; Conhecer as ações possíveis para minimizar a ocorrência de acidentes. 

Carga horária: 5 horas 

Parte I – Estatísticas 

a. Evolução da frota de veículos e população (nesse gráfico aparece, 

além da evolução da frota, a relação numérica habitantes/frota) 

b. Número médio de acidentes por tipo e dia da semana 

c. Número médio de atropelamento por hora 

d. Número médio de acidentes com vítimas por hora 

e. Distribuição das mortes em acidentes de trânsito por faixa etária 

f. Distribuição das mortes de ocupantes de veículos por faixa etária 

g. Distribuição de mortes de pedestres por faixa etária 

h. Distribuição das mortes de ciclistas por faixa etária 

i. Distribuição das mortes de motociclistas por faixa etária 

j. Distribuição das mortes por tipo de usuário da via 
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k. Participação dos tipos de veículos no trânsito e nos acidentes fatais 

Parte II – Ciclistas  

 Ações para redução de acidentes 

Parte III – Motociclista 

a. Vídeo 

b. Ações para redução de acidentes com motociclistas (faixa 

exclusiva/selo de segurança) 

Atividades: Fórum e Chat 

 Módulo 3 – Mobilidade Urbana e Comportamento Humano e Trânsito 

Objetivos: Sensibilizar para a inclusão; identificar comportamentos humanos 

inadequados no trânsito. 

Carga horária: 5 horas 

Parte I – Acessibilidade e Mobilidade Urbanas 

a. Ações para a circulação segura 

b. Mobilidade Reduzida 

c. Inclusão de pessoas com deficiência 

d. Evolução e Terminologia 

e. Desenho Universal 

f. Dicas para a comunicação e convivência 

g. Ações para um projeto inclusivo 

Parte II – Stress e Trânsito 

Parte III – Características dos Jovens e Adultos 

Parte IV – Formação de Opinião e seus reflexos no trânsito  

 A influência da mídia no comportamento humano 

Atividades: Jogo, Vídeo, Fóruns, Wiki e Chat. 

 Módulo 4 – Comunicação e Metodologia 

Objetivo: Sensibilizar o professor para um repertório criativo 

Carga horária: 5 horas 

Parte I – A importância de adequar conteúdos e metodologia à realidade do 

educando 
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Parte II – O uso adequado da comunicação verbal na abordagem 

educador/educando 

Parte III – Oficina Pedagógica – Análise de Música 

a. Música 

b. Roteiro 

c. Pesquisa 

d. Fechamento 

Parte IV – Grande Prêmio de Segurança no Trânsito – Exemplo de Simulação 

Parte V – Educação para o Trânsito 

Atividades: Jogos, Fórum e Elaboração de Projeto (envio pela ferramenta 

Galeria). 

Midiateca: Textos de Apoio em cada módulo e Manual para o Professor (em 

pdf). 
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Alguns depoimentos de alunos: 

 

“Gostei do curso, do material, minha mediadora e das discussões com as 

pessoas. Espero que continue oferecendo esse curso para comunidade e quem 

sabe ampliando seu trabalho com a sociedade” (Andréia Silva, Curso Professores do 

Fundamental II, turma 44). 

“É a primeira vez que faço um curso a distância, achei muito interessante e 

rico de detalhes.” (Rose Nunes, Curso Professores do Fundamental II, turma 44). 

“Parabéns a todos pelo excelente curso, em especial a tutora Maria Cristina 

Orfale. Com certeza farei outros cursos, já me inscrevi em alguns no site. Até a 

próxima, VALEU!!!!!” (Ataíde Zago, Curso Professores do Fundamental II, turma 62). 

 

 
Figura 74 - Tela de conteúdo: Curso de Capacitação Fund. II e EJA. 
Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

Uma consideração importante a ser feita é que, no início da implantação do 

projeto de educação a distância da CET, em educação para o trânsito, foi a 

premiação da Capacitação de Professores do Fundamental II e EJA, na modalidade 

a distância, em dezembro de 2010, no X Prêmio Denatran de Educação no Trânsito. 

Todos os anos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, premia ações 

relacionadas à educação para o trânsito e na edição citada, o curso para 
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professores foi premiado em 1º lugar na categoria Educação no Trânsito Projetos e 

Programas. O curso tornou-se referência para ser implantado na educação para o 

trânsito em cidades como Campinas e Belo Horizonte, entre outras. 

 

 

 

   

  

  

Colocação Projeto ou Programa/Entidade   

  1º Lugar 

FAZENDO ESCOLA: EDUCANDO PARA 
NOVOS VALORES NO TRÂNSITO - 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E EDUCAÇÃO E JOVENS E 

ADULTOS. MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

Companhia de Engenharia de Tráfego - 

São Paulo/SP 

 

 

 
 

                            Figura 75 - Premiação DENATRAN 
                            Fonte: www.denatran.gov.br 
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 Fazendo Escola: Construindo Novos Valores no Trânsito para profissionais do 

Ensino Fundamental I  

 

 Módulo 0 – Ambientação no Blackboard 

Objetivos: Conhecer os recursos midiáticos do Ambiente Virtual e promover 

integração dos participantes 

 Tutoriais das ferramentas colaborativas 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Publicação do perfil dos participantes 

 Atividade de integração: Fórum de apresentação 

 Módulo 1 – O trânsito na vida do homem 

Objetivos: Aproximar o educando ao contexto de aprendizagem; mostrar 

relações do homem com o trânsito desde o seu surgimento. 

I. Por que educar para o trânsito 

II. Trânsito na história do homem 

III. Meio ambiente e Trânsito 

 Módulo 2 – O trânsito e a cidade de São Paulo 

Objetivo: Contextualizar o trânsito em São Paulo para entender a evolução 

e as mudanças ocorridas no município. 

I. Transformação do espaço urbano 

II. Espaço urbano paulistano 

III. As possibilidades do trânsito 

 Módulo 3 – O trânsito e a cidadania 

Objetivo: Sensibilizar o aluno quanto à sua participação e relevância 

(exercendo qualquer papel) no trânsito 

I. Participação de todos no trânsito 

II. Papel do cidadão no trânsito 

III. Regras e Circulação 

IV. Regras para uma travessia segura 

V. Cuidados básicos de motoristas e passageiros de veículos 

VI. Transporte de crianças 
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VII. Transporte coletivo 

VIII. Motociclista e Ciclista 

IX. Relações: Público x Privado 

 Módulo 4 – O trânsito e a criança de seis a quinze anos 

Objetivo: Entender as diferenças de cada faixa etária e suas distintas 

relações e atuações no trânsito 

I. Desenvolvimento Infantil 

II. A criança como pedestre 

III. Transversalidade na escola 

IV. Percepção 

Atividades: Fóruns em cada módulo; entrega de projeto final (Galeria). 

Midiateca: Textos de Apoio em cada módulo e Manual dos Professores 

(em pdf).  
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     Figura 76 - Tela de conteúdo - Capacitação Fundamental I 
     Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Alguns depoimentos de alunos desse curso: 

 

“Gosto muito da forma dinâmica com que o curso é ministrado. E sendo a 

distância, nos permite participar de acordo com o tempo disponível. Espero mais 

novidades, obrigada” (Rita Naveira, Curso Professores do Fundamental I turma 30). 

“Continuem nessa linha de trabalho, pois é este trabalho de formiguinha e 

tempo que fará com que a conscientização da cidadania desabroche no trânsito de 

uma cidade como São Paulo” (Ezli Santos, Cursos Professores do Fundamental I, 

Turma 42). 

 

 

 Fazendo Escola: Refletindo sobre novos valores no Trânsito – para 

professores da Educação Infantil 

 

 

 Módulo 0 – Ambientação no Blackboard 
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Objetivos: Conhecer os recursos midiáticos do Ambiente Virtual e promover 

integração dos participantes 

 Tutoriais das ferramentas colaborativas 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Publicação do perfil dos participantes 

 Atividade de integração: Fórum de apresentação 

 Módulo 1 – O trânsito na vida do homem 

Objetivos: Aproximar o educando ao contexto de aprendizagem; mostrar 

relações do homem com o trânsito desde o seu surgimento. 

I. Por que educar para o trânsito 

II. Trânsito na história do homem 

III. Meio ambiente e Trânsito 

 Módulo 2 – O trânsito e a cidade de São Paulo 

Objetivo: Contextualizar o trânsito em São Paulo para entender a evolução 

e as mudanças ocorridas no município. 

I. Transformação do espaço urbano 

II. Espaço urbano paulistano 

III. As possibilidades do trânsito 

 Módulo 3 – O trânsito e a cidadania 

Objetivo: Sensibilizar o aluno quanto sua participação e relevância 

(exercendo qualquer papel) no trânsito 

I. Participação de todos no trânsito 

II. Papel do cidadão no trânsito 

III. Regras e Circulação 

IV. Regras para uma travessia segura 

V. Cuidados básicos de motoristas e passageiros de veículos 

VI. Transporte de crianças 

VII. Transporte coletivo 

VIII. Motociclista e Ciclista 
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IX. Relações: Público x Privado 

 Módulo 4 – O trânsito e a criança de zero a dez anos 

Objetivo: Entender as diferenças de cada faixa etária e suas distintas 

relações e atuações no trânsito. 

I. Desenvolvimento Infantil 

II. A criança como pedestre 

III. Transversalidade na escola 

IV. Percepção 

Atividades: Fóruns em cada módulo, Entrega de projeto final (Galeria). 

Midiateca: Textos de Apoio em cada módulo e Manual dos Professores 

(em pdf).  
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             Figura 77 - Tela de Conteúdo - Capacitação Educação Infantil 
             Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Alguns depoimentos de alunos: 

 

“Foi bom, pois as atividades propostas nos faz refletir sobre nosso 

comportamento e dos outros, a observar as condições do trânsito de nossa cidade e 

procurar na medida do possível fazer a diferença” (Sueli Silva, Curso Professores do 

Infantil, turma 40). 

“O curso possibilitou-me uma formação singular. Sua estrutura e prazos 

para execução das atividades são bons. Enfim, recomendo o curso e, deixo aqui 

registrado meus parabéns aos idealizadores desta proposta. Muito obrigada” 

(Raquel Ferreira da Silva, Curso Professores do Infantil, turma 22). 

“Estou muito grata pela oportunidade de realizar este curso, e já indiquei 

para muitas amigas, que estão animadas, esperando a hora de começar. Aprendi 

muitas coisas que vão me ajudar não somente como educadora, mas como 

cidadã” (Elisangela Silva, Curso Professores do Infantil, turma 22). 
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5.1.2 Inclusão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na Educação 

para o Trânsito 

 

 

Tendo como referência conceitos de mobilidade segura e acessibilidade para 

todas as pessoas, esse curso tem como objetivo a conscientização da população no 

que diz respeito à locomoção das pessoas com deficiência e o seu processo de 

inclusão na sociedade. 

O público-alvo são educadores, profissionais de ONGs, cuidadores e 

interessados pelo tema.  

Esse curso é homologado pela Secretaria Municipal de Educação e vale 

pontuação para a carreira docente do Município.  

A carga horária é de 20 horas, intermediada por fóruns de discussão, 

apresentação em flash, textos de apoio, entre outros. O seu conteúdo é: 

 

Conteúdo Programático 

 Aula 00 - Ambientação no Blackboard 

Objetivos: Conhecer os recursos midiáticos do Ambiente virtual e 

promover integração dos participantes 

 Tutorias das ferramentas colaborativas 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Publicação do perfil dos participantes 

 Atividade de integração: Fórum de Apresentação  

 Aula 01 – Pessoas com deficiência: história e relacionamento  

Objetivos: Conscientizar o público a respeito do contexto histórico da 

pessoa com deficiência e o relacionamento com elas 

Carga horária: 5 horas 

 Contexto mundial e brasileiro das pessoas com deficiência 

 Dados brasileiros 

 Conhecendo cada deficiência – física, auditiva, visual, intelectual e 

múltipla 
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 Aula 02 – Direitos das pessoas com deficiência  

Objetivos: Sensibilizar o público a respeito da importância da 

Convenção sobre os Direitos das pessoas com deficiência, bem como 

a importância e o conceito do Desenho Universal 

Carga Horária: 5 horas 

 Aspectos legais relevantes sobre a pessoa com deficiência 

 Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência 

 Acessibilidade - definição 

 Desenho Universal – conceito e princípio 

 Aula 03 – Inclusão versus Integração: o processo da pessoa com 

deficiência no Ensino Infantil e Fundamental  

Objetivos: Apresentar ao público os processos de inclusão e integração 

e o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Infantil 

e Fundamental 

Carga horária: 5 horas  

 Inclusão e integração 

 Autonomia, independência e empoderamento 

 Alunos com deficiência no Ensino Infantil 

 Alunos com deficiência no Ensino Fundamental 

 Inclusão e exclusão 

 Aula 04 – Circulação urbana da pessoa com deficiência  

Objetivos: Apresentar ao público como se dá a circulação urbana da 

pessoa com deficiência 

Carga horária: 5 horas 

 Circulação e mobilidade do pedestre 

 A cidade e a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida 

 Cuidados na rua – dicas de segurança para a circulação urbana 

 A educação para o trânsito – ações direcionadas para a cidadania 

Atividades: Fóruns e Entrega de avaliação final (formato quizz) 

Midiateca: Textos de apoio em cada módulo e Manual Inclusão e 

Acessibilidade 
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              Figura 78 - Tela de Conteúdo - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência 
              Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Alguns depoimentos de alunos deste curso: 

 

“Gostei muito do curso a distância, pois facilita o conhecimento em horários 

acessíveis para cada pessoa e o formato do curso é passado de uma forma 

divertida” (Deborah Bezerra, Curso Inclusão, Turma 28). 

“O contexto que foi usado nas aulas foi ótimo para refletir melhor sobre a 

sociedade e expor nossas ideias” (Sergio Fernandes, Curso Inclusão, Turma 59). 

“Adorei o curso, aprendi muito, reciclei alguns conceitos e já 

estou recomendando aos colegas, e com certeza, havendo outros e com 

disponibilidade de tempo realizarei outros” (Adriana Paim, Curso Inclusão, Turma 

28). 
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5.1.3 Sustentabilidade e Trânsito 

 

 

 O curso Sustentabilidade e Trânsito possibilita uma reflexão sobre o trânsito e 

o meio ambiente; com a tomada de consciência dessa relação, a adoção de novos 

comportamentos e atitudes no cotidiano das grandes metrópoles. Destina-se aos 

professores das redes pública e particular, estudantes de licenciatura em pedagogia 

ou psicologia e interessados pelo tema. 

 Esse curso é homologado pela Secretaria Municipal de Educação e permite 

que o professor receba pontuação para a carreira docente do município. 

 A carga horária é de vinte horas distribuídas ao longo de quatro aulas a 

serem cursadas durante o período de vinte e um dias corridos. O apoio é feito por 

tutores. A carga horária deverá ser cumprida como segue: 

 

 Conteúdo programático 

 

 Módulo 0 - Ambientação na Plataforma Blackboard 

 

 Tutoriais das Ferramentas colaborativas 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 

 Aula 01: Por que sustentabilidade?  

Objetivos: Apresentar a Mitologia Grega e a Teoria de Gaia, os 

movimentos ambientalistas e o conceito de sustentabilidade. 

 Mitologia Grega – Teoria de Gaia 

 Etimologia da palavra 

 Movimentos ambientalistas 

 Conceito de sustentabilidade 

 

 Aula 02: Desenvolvimento e sustentabilidade – Ecossistemas urbanos  
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Objetivos: Abordar temas como ecossistemas naturais e ações antrópicas 

e a discutir sobre a construção de uma cidade sustentável. 

 Panorama histórico: mundial, nacional e global. 

 Ecossistemas naturais e ações antrópicas 

 Cidade sustentável 

 

 Aula 03: Mobilidade urbana, transporte e sustentabilidade.  

Objetivos: Discutir o conceito de mobilidade urbana, a história da evolução 

dos transportes urbanos e seus reflexos no cotidiano da cidade e a cultura 

da sustentabilidade.  

 Conceito de mobilidade urbana 

 História da evolução dos transportes urbanos e seus reflexos no 

cotidiano da cidade 

 Transporte – atividade necessária e implicações 

 Trânsito e sustentabilidade – cultura de sustentabilidade 

 

 Aula 04: Educação ambiental para o trânsito  

Objetivos: Abordar o conceito de cidadania, espaço público, ética e a 

relação desses conceitos com a utilização responsável do espaço público. 

 Conceito de cidadania, de espaço público e ética. Relação desses 

conceitos com a utilização responsável do espaço público. 

 A deterioração do meio ambiente e suas implicações no trânsito 

 Comportamentos de prevenção e de recuperação urbana. 

 Elaboração de ação coletiva de Educação Ambiental 

 

 Atividades: Fórum de discussão em cada módulo, Jogos. Tarefa: elaboração 

de Ação Coletiva (Galeria) 

 Midiateca: Textos de apoio em cada módulo.  
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Figura 79 - Tela de Conteúdo - Curso Sustentabilidade e Trânsito 

Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Alguns depoimentos de alunos deste curso: 

 

 

 “Estou muito feliz com os cursos Ead CET, esse é o meu quinto curso 

realizado dessas formações que estão contribuindo muito com minha prática.” 

(Regis Oliveira, Curso Sustentabilidade e Trânsito, turma 1). 

“Mais uma vez estou muito feliz em realizar um curso pelo CET; espero neste 

tempo aprender muito, interagir com meus pares e juntos construir conhecimentos 

de conscientização, solidariedade e respeito no trânsito e na vida.” (Cristina Lima, 

Curso Sustentabilidade e Trânsito, turma 1). 
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5.1.4 Curso Pilotagem Segura 

 

 

A evolução da frota de motocicletas na cidade de São Paulo e o uso cada vez 

mais frequente deste tipo de veículo como meio de transporte, assim como para o 

transporte de produtos e serviços, o chamado serviço de entrega rápida, ou delivery, 

veio acompanhado de uma dura realidade: o aumento no número de acidentes e 

vítimas fatais causado por esse tipo de transporte. A motocicleta é um veículo 

bastante ágil, mas ao mesmo tempo vulnerável, pois não possui uma carcaça 

protetora, como nos automóveis, o que expõe seu usuário a um maior risco de 

ferimentos em caso de acidente. Por isso, é importante capacitar o motociclista para 

o uso deste meio de transporte de forma segura, contribuindo para incorporar 

técnicas e práticas de pilotagem segura. 

A carga horária é de 8 horas, e inclui a apresentação de vídeos sobre 

técnicas de manobras e frenagem, demonstrando através de exercícios simulados 

como pilotar com segurança.  

Além de animações em flash e os vídeos práticos, o curso possui fóruns de 

interação entre os participantes e o tutor.  

O conteúdo programático apresenta a seguinte distribuição: 

 Módulo 0 - Ambientação no Blackboard: 

 Publicação do perfil no ambiente 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Apresentação dos objetivos do curso e introdução sobre a abordagem 

criativa 

 Módulo 1 - Histórico da motocicleta e equipamentos de segurança: 

Objetivo: Apresentar a evolução histórica da motocicleta como meio de 

transporte e a importância do uso de equipamentos para a segurança do 

motociclista 

 Motocicleta: como tudo começou 

 Atividade 

 Motocicleta nos dias de hoje (motociclistas no trânsito SP) 
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 Equipamentos de proteção 

 Módulo 2 - Pilotando de forma segura: 

Objetivos: Apresentar os itens de inspeção da motocicleta e informações para 

a condução segura (frenagem, distância segura, entre outros) 

 Inspeção e manutenção 

 Pilotagem segura 

 Atividade 

 Como você pilota 

 Pilotando nas curvas 

 Frenagem 

 Transporte de passageiro 

 Estacionamento 

 Módulo 3 - Evitando acidentes: 

Objetivos: Alertar com relação às condições adversas da via e à importância 

das condições físicas e emocionais na condução da motocicleta. 

 Distância de segurança do veículo à frente 

 Condições adversas 

 Condições físicas e emocionais 

 Atividade 

 Riscos de acidentes na via 

 Módulo 4 - Interação dos motociclistas no trânsito: 

Objetivos: Alertar sobre a importância da atenção nos cruzamentos de 

vias, atenção ao pedestre e procedimento em caso de acidente de 

trânsito 

 Cruzamentos 

 Motociclista e pedestre 

 Atividade 

 Procedimento caso de acidente de trânsito 

 Como seria o transito sem sinalização 

 Jogo das placas 
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Figura 80 - Tela de Conteúdo - Curso Pilotagem Segura 

Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com 

 

 

Alguns depoimentos de alunos: 

 

“Deixo uma sugestão: continuem fazendo cursos desse tipo que só tem a 

diminuir os índices de acidente nas ruas, e que repassem essa ótima ideia para 

outros Estados, pois todos temos a ganhar com isso” (Ricardo Souza, Curso 

Pilotagem Segura, Turma 26). 

“Parabéns CET, o curso foi excelente!” (Carlos Silva, Curso Pilotagem 

Segura, Turma 33). 

“Quero parabenizar a CET pela iniciativa de transmitir gratuitamente um curso 

com ótimos métodos e recursos de aprendizagem” (Telma Lopes, Curso Pilotagem 

Segura, Turma 33).  
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5.1.5 Direção Segura: Técnicas de direção defensiva e qualidade de vida 

 

 

Esse curso tem como objetivo auxiliar na prevenção de acidentes, através da 

orientação e aprimoramento de técnicas de direção segura e de conhecimentos e 

conceitos sobre o trânsito. 

O público-alvo são os condutores habilitados de veículos automotores.  

A carga horária é de 8 horas e o conteúdo programático possui três módulos 

assim distribuídos:  

 Aula 0 - Ambientação da Plataforma Blackboard 

 Publicação do perfil do aluno no ambiente virtual 

 Apresentação do ambiente virtual de aprendizagem 

 Dicas de organização do tempo para estudo em ead 

 Apresentação dos objetivos do curso e introdução sobre a abordagem 

criativa. 

 

 Aula 1 - Conceitos e Técnicas 

 Objetivos: Apresentar o papel de cada indivíduo no trânsito e o conceito 

de Direção Segura ou Preventiva. 

 O Trânsito 

 O papel de cada indivíduo no trânsito 

 Direção Segura ou preventiva 

 

 Aula 2 - O trânsito em São Paulo e suas consequências. 

Objetivos: Apresentar as estatísticas de trânsito de São Paulo, o trânsito e 

o meio ambiente e conceitos de segurança para pedestres, motociclistas e 

condutores de veículos.  

 Panorama Geral 

 O trânsito e o meio ambiente 

 Segurança (Pedestres, Motociclistas e Condutores de veículos.) 

 

 Aula 3 - Cuidados no trânsito para uma Direção Segura. 
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Objetivos: Alerta sobre como evitar acidentes e apresentar dispositivos 

de segurança e procedimentos em caso de acidentes de trânsito.  

 Sinalização (tipos de sinalização) 

 Como evitar Acidentes 

 Dispositivos de Segurança. 

 Condições Adversas 

 Procedimentos em acidentes de trânsito (Primeiros Socorros). 

Atividades: Fóruns de discussão em cada módulo e questionário de avaliação 

final no último módulo. 

Midiateca: Textos de apoio e Manual de Segurança 

 

 
 Figura 81 - Tela de Conteúdo - Curso Direção Segura 

 Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com. 

 

 

Alguns depoimentos de alunos deste curso: 

 

 

“Muito bom esse curso. Gostei, e tenho muita certeza, que ajudara o trânsito 

paulistano a ser mais responsável e consciente. Deveria ter mais vezes para 
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relembrar e conscientizar, uma espécie de reciclagem. Obrigado” (Jefferson Cruz, 

Curso Direção Segura, turma 11). 

“Acho que estão no caminho certo. Quanto mais pessoas compartilharem do 

conhecimento apresentado, maior será o sucesso para um trânsito mais 

seguro” (Vitor Cardoso, Curso Direção Segura, turma 22). 

 

 

5.1.6 Família em trânsito: Cidadania e Qualidade de vida 

 

 

O foco deste curso é a educação em meio familiar. Por meio do despertar de 

valores como tolerância, educação, solidariedade, respeito e cordialidade, busca-se 

promover a reflexão sobre ações seguras no trânsito. 

 O público-alvo é amplo, pois abrange a participação de qualquer cidadão 

acima de 16 anos interessado pelo tema. Foram desenvolvidas atividades 

colaborativas para que os alunos compartilhassem conhecimento com o seu círculo 

próximo de convivência, podendo ser seus familiares, colegas de trabalho, entre 

outros. 

 Durante o curso, o aluno conta com o apoio pedagógico de tutores. O 

atendimento é realizado por telefone, e-mail e em área definida para este fim no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 A Carga horária é oito horas, distribuídas ao longo de quatro aulas. A 

distribuição do conteúdo é apresentada a seguir: 

 

 Aula 00 - Ambientação no Blackboard 

Objetivos: Conhecer os recursos midiáticos do Ambiente Virtual e 

promover integração dos participantes. 

 Apresentação da navegação do curso 

 Dicas de organização do tempo para estudo 

 Apresentação do curso 

 Aula 01: Você no trânsito 
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Objetivo: Demonstrar que a segurança no trânsito é responsabilidade de 

todos e depende não somente de ações de respeito à legislação, mas 

também de atitudes como tolerância, educação e cordialidade, no 

compartilhamento do espaço público. 

 O Trânsito e seus personagens 

 Pedestres e crianças / calçadas e passeios públicos 

 Criança na Via 

 Como se portar no embarque e desembarque 

 Como se portar durante a viagem 

 A importância de aprender corretamente  

 Aula 02: Respeitar as diferenças 

Objetivo: Dar dicas de comportamento solidário no trânsito. Conceituar 

mobilidade reduzida. 

 Como ser solidário no trânsito 

 Prestação de Serviço - cartão de estacionamento para pessoa com 

deficiência 

 Idosos em Movimento 

 Prestação de Serviço - cartão de estacionamento do idoso  

 Aula 03: Qualidade de Vida 

Objetivo: Relacionar qualidade de vida (saúde física/mental; equilíbrio 

pessoal/profissional; lazer; entre outros.) a comportamento consciente no 

trânsito. 

 Condutores 

 Telefones de emergência 

 Álcool  

 Aula 04: Mobilidade urbana sustentável 

Objetivo: Discutir sobre as causas da poluição ambiental, a mobilidade 

urbana sustentável e o transporte alternativo. 

 Transporte e o efeito estufa 

 Trânsito Verde 
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 Transporte alternativo - bicicleta 

 

.  

Figura 82 - Tela de Conteúdo - Curso Família em Trânsito 

Fonte: http://senacsp_corporativo.blackboard.com. 

 

 

Alguns depoimentos de alunos: 

 

 

“Como geógrafo, tenho grande afinidade por questões envolvendo a 

sustentabilidade e o meio ambiente. A dinâmica envolvendo a família no trânsito 

também foi de extrema valia, pois os espaços ocupados pelo trânsito remontam a 

histórias coletivas, várias histórias de vida, que jamais podem ser sufocadas pelas 

irresponsabilidades ocorridas no trânsito.” (Pablo Silva, Curso Família em Trânsito, 

turma 2). 

“Adorei o curso; são conteúdos pertinentes ao nosso cotidiano; espero que a 

CET nos dê outros cursos que aprimorem nosso conhecimento e nos enriqueça 

como ser humano” (Juçara Oliveira, Curso Família em Trânsito, Turma 5). 
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5.2 A PESQUISA COM OS PROFESSORES 

 

 

Conforme descrito no item Metodologia, foram consultados 6.207 docentes 

que participaram dos cursos a distância Fazendo Escola – Capacitação de 

Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e EJA e dos cursos 

Inclusão da Pessoa com deficiência e Mobilidade Reduzida e Sustentabilidade e 

Trânsito, no período de julho de 2010 a dezembro de 2012. Aceitaram participar da 

consulta, 3.543 professores que responderam ao questionário aplicado em duas 

etapas. A primeira etapa deu-se no final de cada curso de capacitação; a segunda 

etapa foi realizada por meio de consulta por telefone. O questionário era composto 

de perguntas fechadas e abertas; as respostas permitiram avaliar a opinião dos 

professores sobre o referido curso. Na consulta por telefone, foi-lhes perguntado, se 

o conteúdo do curso tinha sido aplicado em projetos ou atividades de educação para 

o trânsito nas unidades escolares nas quais eles lecionavam. As perguntas abertas 

permitiram construir o Discurso do Sujeito Coletivo, como resposta-síntese aos 

questionamentos propostos na presente tese.  

Os professores entrevistados lecionam na cidade de São Paulo, nos ensinos 

infantil, fundamental I, II, EJA e médio. São polivalentes, em termos de docência, ou 

lecionam em disciplinas específicas como Língua Portuguesa, Educação Física, 

Matemática, entre outras.  

Para manter o sigilo da identidade dos professores, as entrevistas foram 

numeradas; dessa maneira, cada professor entrevistado recebeu números de 1 a 

3.543.   

Após a aplicação dos questionários, os dados coletados foram inseridos no 

software Qualiquantsoft. As informações foram trabalhadas uma a uma na 

construção das Ideias Centrais e do Discurso do Sujeito Coletivo.  

O trabalho de tabulação do software iniciou com a inserção do título da 

pesquisa e de cada pergunta que compunha o questionário de consulta. Em 

seguida, foram inseridos os dados de identificação dos entrevistados e as respostas 

uma a uma de cada pergunta. Na inserção das respostas, já era possível separar as 

Ideias Centrais e as Expressões-Chave de cada resposta e classificá-las. Assim, ao 
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final da etapa de inserção dos dados, a tabulação das informações foi realizada 

automaticamente. Com base nas Ideias Centrais e Expressões-Chave, que são os 

trechos mais significativos de cada resposta, elaborou-se, com o uso do software, o 

Discurso do Sujeito Coletivo de cada Ideia Central.  

Para a construção do Sujeito Coletivo foram selecionadas as principais Ideias 

Centrais (IC) de cada resposta. A reunião das ICs em Categorias foi feita pela 

semelhança semântica. Elaboradas as categorias que classificam todas as ICs 

selecionadas, foram construídos os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) para cada 

categoria, representando assim a resposta da coletividade. Para cada objetivo da 

pesquisa foi preparada uma pergunta ou um conjunto de perguntas. 

 O resultado da pesquisa e a análise dos dados serão apresentados 

separadamente, por curso.  

 

 

5.2.1 Curso Fazendo Escola - Educação Infantil 

 

 

O total de questionários respondidos na Capacitação Fazendo Escola 

Professores do Ensino Infantil foi de 632 questionários. 

 

 

PERGUNTA 1 - Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 a. Suficientes 

 b. Insuficientes 

 c. Excessivos 
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     Gráfico 4 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 1 
 

 

 

Pela análise do gráfico, percebe-se que a maioria dos participantes da 

Capacitação de Professores do Ensino Infantil considerou suficiente o conteúdo 

desenvolvido durante o curso, ou seja, 95%. Apenas 0,5% avaliou o conteúdo 

excessivo ou insuficiente. Portanto, com relação aos conteúdos, podemos 

considerá-los adequados ao propósito do curso, capacitando-os dessa maneira, 

para desenvolver atividades de educação para o trânsito nas escolas e também 

considerar como suficientes, conforme definido pelos professores. 

 

 

 PERGUNTA 2 - Você considera a metodologia usada no curso: 

a. Adequada 

b. Inadequada 
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     Gráfico 5 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 2 

 

 

O gráfico demonstra que 95,4% dos professores avaliaram a metodologia 

como adequada. Com 0,3% temos o parecer de professores que consideraram 

inadequada. Sendo assim, cremos que a metodologia é aceita e bem vista pelos 

professores participantes desta capacitação.  

 

 

PERGUNTA 3 - Os recursos didáticos utilizados foram: 

 a. Ótimos 

 b. Bons 

 c. Regulares 

 d. Ruins 
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 Gráfico 6 - Curso Fazendo Escola Professores da Educação Infantil - Questão 3 

 

 

A análise do gráfico aponta que 94 % dos professores estimaram os recursos 

didáticos usados como ótimos e bons. Houve citação de 1% para o quesito regular e 

nenhuma para o quesito ruim.  Os resultados também apontam a aprovação dos 

recursos didáticos.  

 

 

PERGUNTA 4 - A carga horária foi: 

 a. Suficiente 

 b. Insuficiente 

 c. Excessiva 
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 Gráfico 7 - Curso Fazendo Escola Professores da Educação Infantil - Questão 4 

 

 

Ao analisar este gráfico identificamos que 90% indicaram a carga horária 

como suficiente.  4%, apontaram a carga horária como insuficiente, enquanto 1% 

das respostas à pergunta sobre a carga horária do curso apontaram-na como 

excessiva. Portanto, os cursistas reputaram a carga horária como um fator positivo 

dentro do curso.  

 

 

PERGUNTA 5 - A interação com seu tutor foi: 

 a. Adequada 

 b. Inadequada 
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   Gráfico 8 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 5 

 

Das respostas obtidas nesta questão, 93% apontaram a interação com o tutor 

como adequada e apenas 2% a consideraram inadequada. Concluímos que os 

alunos ficaram satisfeitos no diálogo com os tutores durante o curso.  

 

PERGUNTA 6 - Comente, se desejar, as escolhas referentes às questões 

1 até o 5. 

 

     Gráfico 9 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 6 
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A questão 6 configura-se em uma pergunta aberta, onde se pretendia que o 

docente fizesse comentários considerados pertinentes ou necessários para 

complementar sua opinião sobre os itens consultados nas questões de 1 a 5. A 

análise do gráfico mostra que 43,8 % dos professores apontam que o curso foi 

fundamental para entender a importância do trabalho com o tema trânsito na escola; 

24,5% apresentaram impressões positivas com relação ao curso, metodologia, carga 

horária e tutor/tutoria. Houve citação de 3,8% dos participantes expressando 

impressões negativas sobre o curso, metodologia, carga horária e tutoria/tutor; 

27,9% não opinaram nesse item. 

 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 6 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Impressões positivas sobre curso, metodologia, carga horária 

“Os recursos didáticos e a metodologia utilizada foram de fácil acesso e 

compreensão. Curso bem organizado. A carga horária e a disponibilidade de horário 

para realizarmos as tarefas foram importantes para a realização deste curso. Achei 

tudo muito bom; nunca tinha feito um curso a distância, mas para mim foi perfeito; 

uma oportunidade única para professores que querem, mas não tem tempo para 

curso presencial. Curso ótimo, além de permitir a interação entre muitas pessoas, 

dinâmico, envolvente. A metodologia aplicada é completamente eficaz e adequada, 

pois aprendi tanto lendo textos referenciais, fazendo atividades, participando dos 

fóruns e vendo os diferentes pontos de vista dos colegas. O curso de Educação para 

o Trânsito promovido pela CET em parceria com a Prefeitura do Município de São 

Paulo proporcionou aos educadores um universo riquíssimo de possibilidades num 

espaço compartilhado pelos participantes. O Fórum oportunizou muitas vezes a 

liberdade de expressão, contribuindo com providências necessárias para o êxito do 



189 

 

 

 

aprendizado de todos. São excelentes os materiais didáticos utilizados; além de 

interativos, são de fácil assimilação. Aulas bem organizadas, claras e bem 

distribuídas. Por ser um curso virtual, acredito que o tema proposto foi muito bem 

discutido com todo o grupo no fórum e nas atividades. Gostei bastante do conteúdo; 

achei bem útil e fácil de compreender; as animações também foram ótimas, pois 

ficar lendo textos e textos é muito cansativo e animação é muito mais gostoso de se 

ver. Achei a metodologia, recursos didáticos modernos e abrangentes. Não ficou 

cansativo e a linguagem super acessível. De forma geral, o curso é de boa 

qualidade mesmo não sendo presencial. Gostei do conteúdo do curso; acredito que 

seja pertinente para os propósitos. As animações são ótimas, bem ricas e facilitaram 

o aprendizado”. 

 

B. Importância de trabalhar trânsito na escola 

“Este tema é muito importante para ser abordado em sala de aula, mas para 

que isso aconteça de forma adequada; precisamos nos capacitar, para ampliar 

nosso repertório de conceitos acerca do assunto. Sendo assim, o curso nos 

possibilitou esta formação para que nós tivéssemos mais clareza sobre os 

conteúdos que poderiam ser abordados com os alunos. Nós, professoras, gostamos 

muito de estudar temas que fazem parte do cotidiano escolar e, agora, a Educação 

para o trânsito sendo incluso como tema transversal, nos faz aperfeiçoar as nossas 

práticas pedagógicas, para melhor ensinar e sendo à distância favorece a 

participação de mais pessoas interessadas no assunto. Gostei muito do curso, 

principalmente porque foi uma oportunidade para parar e pensar em muitas 

situações que, às vezes, na correria do dia a dia passam despercebidas, inclusive 

com relação à força que nós, educadores, temos nas mãos para modificar 

comportamentos inadequados em nossas crianças. É possível torná-los cidadãos de 

fato. Gostaria de ter mais informações referentes a vídeos interessantes sobre o 

tema trânsito para trabalhar com as crianças; pode ser sugestões de sites, por 

exemplo. Achei interessante o curso, porque, mesmo nós professores, sabendo que 

temos que educar para o futuro e que nossas crianças são os futuros motoristas, 

muitas vezes deixamos de lado e o curso nos chama ao diálogo sobre este assunto 

de extrema importância, onde podemos atrelar diversas áreas, como sociedade e 
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natureza, respeito ao outro, cidadania, além do, que a criança interage com a 

família”. 

 

C. Impressões negativas sobre curso, metodologia carga horária 

“A carga horária precisaria ser maior. O curso deveria ser ministrado apenas 

no primeiro semestre, pois no segundo, o professor está muito atarefado. A carga 

horária foi muito longa. Penso que o material poderia ser produzido de uma forma 

que converse com o leitor, pois, todo curso em EaD tem que ser pensado de uma 

forma que encurte as distâncias físicas, e isso se dá com a interação entre os 

participantes e um material que tenha uma linguagem que tenha um tom de 

conversa. Textos de outros autores podem ser indicados como leituras 

complementares. Apesar de saber e concordar com a importância de recursos 

audiovisuais, achei as animações um pouco enfadonhas. Quanto à proposta para o 

planejamento do projeto, achei as informações um pouco confusas, mas 

compreensíveis. No que tange aos conteúdos abordados, os achei pertinentes, no 

entanto insuficientes, ao menos quanto às minhas expectativas, pois eu acreditava 

que haveria mais elementos voltados diretamente para a educação infantil, inclusive 

com a sugestão e, talvez, disponibilização de recursos para o trabalho juntamente 

com a criança”. 

 

D. Impressões positivas tutoria/tutor 

“Agradeço a disposição dos tutores sempre prontos no atendimento às 

minhas solicitações”. 

 

E. Impressões negativas tutoria/tutor 

“Necessitaria mais feedback dos fóruns participados. Não consegui interagir 

com o tutor pelo horário restrito de atendimento. Senti falta de uma devolutiva das 

tarefas realizadas. Considerei a metodologia inadequada por não haver motivação 

na interação entre tutor-alunos e alunos-alunos. O fórum de discussão é um espaço 

rico que não foi bem aproveitado e o sentimento de isolamento dos colegas esteve 

presente a todo momento. As questões colocadas fora da linha de discussão fizeram 

com que cada um criasse a sua própria e, assim, não houve aprofundamento nas 
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discussões e a ausência da motivação da tutoria aumentou ainda mais este 

sentimento de isolamento. Eu prefiro ter o tutor discutindo as respostas uma a uma 

do que em bloco”. 

 

PERGUNTA 7 - Relacione os conteúdos mais interessantes e/ou 

importantes. 

 

 

       Gráfico 10 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 7 

 

A questão 7 foi uma pergunta aberta, onde se pretendia que o docente citasse 

qual ou quais conteúdos considerou mais importante no curso. A análise do gráfico 

aponta que 26,58 % dos professores consideraram todos os conteúdos importantes; 

24,68% avaliaram como mais importantes os conteúdos do módulo 3, citando temas 

como sustentabilidade, meio ambiente, histórico e transformações da cidade. Houve 

citação de 18,20% dos participantes considerando o módulo 4, onde são abordadas 

as características da criança no trânsito, como dos conteúdos mais importantes, 

9,49% e 5,38% citando respectivamente os módulos 1 e 2. Apesar de não serem 

conteúdos, mas apoio à aprendizagem, foram citados os Recursos Didáticos com 

3,96% e Tutores com 0,63%. 
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Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

A questão 7 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Todos 

 

“Todos os conteúdos foram importantes para minha formação, não há como 

destacar um entre todos”. 

 

B. Módulo 1 

 

“A evolução histórica e transformações na cidade de São Paulo. A questão da 

sustentabilidade e meio ambiente, como evoluímos para um ambiente degradado 

com relação ao meio ambiente”. 

 

C. Módulo 2 

 

“Transformações na cidade de São Paulo e as interferências na mobilidade 

segura”. 

 

D. Módulo 3 

 

“Trânsito e cidadania. Formas de circular com segurança. O papel do adulto 

na segurança das crianças”. 

 

E. Módulo 4 

 

“A especificidade da criança no trânsito, o desenvolvimento da criança e como 

a imaturidade desta ao circular pode deixá-la exposta aos acidentes”. 

 

F. Recursos Didáticos 
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“Os recursos são ótimos, dinâmicos, bem estruturados”. 

 

G. Tutor 

 

“O tutor foi muito atuante, esclarecendo dúvidas e introduzindo novos 

materiais”. 

 

PERGUNTA 8 - De que forma o curso contribuirá para sua atuação, 

enquanto educador? 

 

 

 Gráfico 11 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 8 

 

 

A questão 8 é uma pergunta aberta, a qual pretendia que o docente dissesse 

de que forma o curso contribuiria para sua atuação. Os resultados no gráfico 

apontam que 66 % dos professores afirmaram que o curso contribuiu para despertar 

a importância do tema trânsito e cidadania na escola; 13% disseram que contribuiu 

para seu aperfeiçoamento profissional e pessoal; e 11% ressaltaram a contribuição 

do curso com a apresentação de recursos didáticos para a prática em sala de aula. 
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Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 8 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Aperfeiçoamento Profissional e Pessoal 

“Além da contribuição na vida pessoal, estarei aprimorando as minhas 

relações profissionais e aplicando o projeto de orientação e conscientização do 

trânsito seguro aos alunos e familiares. Enquanto educador, o curso contribui 

principalmente para uma reflexão mais crítica acerca do tema estudado. Outro fator 

importante é a troca de experiências, ideias, opiniões, estudos e argumentações que 

o curso proporcionou através das atividades do fórum. Aprendi a ter uma visão muito 

ampla sobre trânsito; assim sendo, vou explorar de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar esse conteúdo em minhas turmas com o intuito de colaborar na 

formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, refletindo assim na solução 

desses problemas. Contribuirá subsidiando a minha prática docente, quando tratar 

dos temas aqui trabalhados de forma bastante interativa e com conteúdos de fácil 

assimilação e entendimento. O curso contribui para a minha formação, mediação e 

interação com o aluno, família, comunidade, estimulando novas ações, conceitos e 

comportamentos. Passei a entender que aula não é só dentro dos muros da escola. 

Para termos uma vida saudável, qualidade de vida, temos e devemos ampliar 

olhares e ações. Aprimorando meus conhecimentos e me oferecendo subsídios para 

trabalhar com meus alunos. Com as instruções que recebi neste curso, a maneira de 

expor o trânsito para meus alunos ficou bem mais fácil, com uma linguagem bem 

mais clara facilitando minha atuação como professora. O curso me deu oportunidade 

de trocar experiências com as demais participantes através dos fóruns, e através 

dessas trocas acredito que se enriquece a maneira de aplicar atividades dentro da 

sala de aula. Agora, com outra visão, posso trabalhar não só o verde, vermelho e 

amarelo (semáforo), mas a responsabilidade de todos quando cidadão. O curso me 

ofereceu vários subsídios para introduzir e/ou reforçar temas transversais como 
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trânsito, valores e cidadania; as discussões com os colegas e suas ideias são 

materiais riquíssimos para levarmos para sala de aula, a troca sempre é produtiva”. 

 

B. Importância tema trânsito, cidadania na escola 

“Pretendo reforçar o tema do trânsito e a importância de termos 

comportamentos seguros no projeto pedagógico da escola em conjunto e com a 

participação de todos os funcionários. Contribui para a inclusão do tema no dia a dia 

educacional, aprimorando os conteúdos de acordo com as necessidades locais 

(localização da escola) e a faixa etária das crianças. Foi enfatizada a importância de 

trabalhar desde cedo com os nossos alunos sobre o uso consciente e responsável 

no trânsito, a fim de formarmos uma nova geração de cidadãos que se preocupam 

com o bem-estar coletivo. O curso me deu base teórica para trabalhar com alunos e 

pais, que também precisam se conscientizar para a educação para o trânsito e servir 

de exemplo para os seus filhos. Ele possibilitou pensar em outras possibilidades de 

plano de aula e projetos com os alunos, que trabalhe contextualmente a cidade de 

São Paulo e seu tráfego. Ao inserirmos este tema tão importante no ambiente 

escolar, estaremos contribuindo com mudanças significativas na sociedade. 

Formando os nossos pequenos alunos com valores, construiremos um futuro mais 

humanizado e mais consciente. Para minha atuação contribuiu muito, pois, agora me 

sinto preparada e bem envolvida para passar com propriedade essas questões para 

meus alunos, me permitirá elaborar um projeto de aula lúdico, informativo e 

formativo. O curso suscitou ideias e conhecimentos que podem ser muito úteis no 

meu trabalho com as crianças de Educação Infantil, principalmente nos conceitos de 

cidadania e no que podemos fazer com os pequenos para que estes cresçam 

adultos mais prudentes e até mesmo mais gentis no trânsito. Durante o encontro 

presencial ouve um momento de interação com alguns materiais de apoio muito 

interessantes; essa é uma das ideias que eu vou levar para a prática em meu 

cotidiano. A contribuição do curso para mim foi um olhar crítico, na importância de 

trabalhar a educação do transito o ano todo; o transito não está só nas ruas e 

avenidas, mas, também no cotidiano do interior da nossa casa, escola. Por meio de 

adequações, estou trabalhando o conteúdo, ligando-o aos temas transversais que 

devem ser trabalhados; todavia, muitas vezes, nos prendemos a trabalhar trânsito, 
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somente em agosto, na semana do trânsito, e trânsito é todo dia. O curso contribuiu 

para mostrar que na escola não basta ensinar as sinalizações, mas abordar a 

história e, principalmente, as consequências a respeito de um mau comportamento 

tanto do pedestre quanto dos motoristas; mostrar que todos nós somos 

responsáveis no trânsito. Contribuirá na questão da avaliação do meu trabalho 

enquanto educador frente às questões do cotidiano das crianças com que trabalho, 

voltadas ao tema abordado visto que costumamos trabalhar sobre o trânsito 

somente na semana de trânsito e/ou quando ocorre um determinado incidente. Este 

estudo nos faz refletir sobre a questão trânsito de uma forma mais abrangente, 

revendo o âmbito da discussão, considerando-se a importância deste tema no 

cotidiano escolar; a mesma nos faz retomar nosso olhar para o local onde 

trabalhamos de maneira a explorar o ambiente nos mais diferentes aspectos visando 

o respeito comigo, com o outro e com o meio. O curso me mostrou o quanto a 

colaboração dos educadores à educação para o trânsito é imprescindível. Nós 

estamos boa parte do tempo com as crianças e com os jovens e podemos realizar 

um bom trabalho, com continuidade, pois é importante que a educação para o 

trânsito seja permanente; não basta dar aulas ou palestras esporádicas de boas 

condutas no trânsito. Por melhor que seja a atividade, mesmo que tenhamos 

conseguido um bom índice de aprendizagem, se não falarmos mais no assunto, 

surgirão outros interesses e os conhecimentos adquiridos naquela aula ou palestra 

irão desaparecer. Observo que são poucas as propostas existentes na escola sobre 

o trânsito. O curso propiciou que novas práticas sejam inseridas em nossas aulas 

com o tema educação no trânsito. Este curso delimitou novos horizontes no campo 

da transversalidade dos conteúdos e forneceu subsídios interessantes para o 

trabalho em sala de aula e com os professores, pois o material é extremamente 

rico”. 

 

C. Recursos didáticos 

“Os recursos empregados me ajudaram a pensar em formas mais interativas 

e interessantes para abordar os temas estudados e sugeridos no curso. Esse curso 

me forneceu subsidio através dos recursos didáticos para interagir com crianças, 

como trabalhar o conteúdo de forma que as próprias crianças se interessem. Todos 
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os conteúdos, vídeos e textos   serão de grande valia para a atuação em sala de 

aula podendo ampliar e aumentar as estratégias para serem utilizadas. Os materiais 

disponíveis poderão servir de suporte para compartilhar com amigas e alunos.  O 

projeto poderá ser desenvolvido na unidade escolar e contribuirá para a 

aprendizagem dos alunos. As atividades propostas no curso também são propostas 

para trabalhar com as crianças”. 

 

PERGUNTA 9 - O que mudou no seu olhar sobre o trânsito? 

 

 

        Gráfico 12 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 9 

 

A questão 9 traz a resposta do professor com relação à pergunta se houve 

mudanças quanto à forma como ele vê o trânsito. Sendo uma questão aberta, foi 

possível realizar a síntese de ideias centrais e discurso do sujeito coletivo. 87% 

afirmaram que mudou, e 3% afirmaram que não mudou. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 



198 

 

 

 

A questão 9 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Mudou a visão de CET e educação 

“Não sabia que a CET desenvolvia um trabalho nos bastidores de 

conscientização e prevenção de acidentes. Senti uma intensa preocupação na 

preservação da vida e na vontade de tornar nosso trânsito mais humano e solidário, 

desta forma estamos exercendo nossa cidadania de forma plena. Que CET não é só 

multa”. 

 

B. Mudou com relação às relações no trânsito 

“Me ajudou a perceber coisas simples e cotidianas que às vezes passam 

despercebidas. Fiquei mais atenta sobre controlar os costumes e vícios no trânsito, 

e divulgar para o maior número de pessoas conhecimentos que nos ajudam a 

pensar sobre a importância de termos responsabilidade no trânsito. Educação, 

paciência, respeito e bom senso tem que fazer parte a partir do momento que entra 

dentro do carro, pois nunca sabemos o que irá acontecer, além de existir muitas 

pessoas impacientes, que acabam fazendo loucuras. Então acredito que tenho que 

fazer a minha parte. Nossa! Parece absurdo, mas me faz vê-lo com outros olhos. Ele 

evoluiu muito mas, os seres humanos precisam se HUMANIZAR de verdade e agir 

de maneira menos egoísta e mais consciente. Neste período do curso li muitas 

coisas boas e ruins sobre o trânsito: pessoas que promovem campanhas para 

melhorar a qualidade de vida de outras e acidentes horríveis que, se não mataram, 

deixaram sequelas para o resto da vida. Muitas vezes o estresse do cotidiano é 

descarregado no trânsito, ultrapassagens arriscadas em nome da pressa, 

desrespeito aos pedestres e regras de trânsito e impaciência, gerando uma forma de 

dirigir ofensiva e arriscada. Nos adultos, espelho das ações das crianças, muitas 

vezes acabamos por reforçar nelas atitudes erradas, enquanto deveríamos corrigi-

las. A gente fala de trânsito e logo pensa em carro, ônibus, moto, rua, buzina, 

motorista. Mas com o curso pude perceber que trânsito é muito mais que isso. O 

nosso dia é feito de trânsitos: a fila na padaria, a espera pelo elevador lotado, a 

portaria do prédio para pegar contas, o show superlotado e ... e assim precisamos 
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mudar nossas atitudes diante de algumas situações agindo com respeito, tolerância 

e educação. Enfim, dando o primeiro passo para gentileza (não só no trânsito). 

Agora observo melhor... antes tinha uma visão apenas de motorista, agora penso 

também como pedestre. Sinto-me corresponsável para a construção de uma cultura 

de paz e respeito no trânsito”. 

 

C. Mudou. Trânsito e história 

“Nunca tinha pensado no trânsito como fator decorrente da evolução histórico-

cultural e econômica da sociedade. Com a contextualização histórica dada pelo 

curso, pude repensar as minhas ideias pré-concebidas e perceber que com um 

planejamento adequado e com boas atitudes, podemos modificar a realidade caótica 

do trânsito nas grandes cidades. Tudo depende da vontade política dos nossos 

governantes e de iniciativas individuais de cada cidadão. Certamente farei a minha 

parte com mais afinco e estarei atenta para educar meus alunos e cobrar as 

autoridades no que for suas responsabilidades. O meu olhar ficou mais 

compreensivo, principalmente em relação às transformações das vias urbanas; 

perceber que há um problema de espaço e de estrutura é fundamental para termos 

mais tolerância no trânsito, além de percebermos que o comportamento dos 

motoristas, pedestres, dos usuários do trânsito em geral estão em constante conflito, 

e é necessário de ações públicas e educativas para tais transformações. É 

um pouco mais confortante saber que os problemas de trânsito não são enfrentados 

apenas por nossa geração; afinal, este é um problema antigo das grandes cidades”. 

 

D. Mudou com relação a trânsito como tema escolar 

“Vi a importância de se trabalhar esse tema desde a pré-escola, para 

formarmos adultos mais educados para o trânsito, com certeza. A temática trânsito 

pode ser trabalhada até pelas crianças bem pequenas. Que somente através da 

educação conseguimos transformar as ações humanas, e esse é o caminho! 

Aprendi com muitas sugestões da equipe do CET, que, seja lá qual for a situação, 

devemos praticar o trânsito seguro. Maior preocupação na formação escolar dos 

pequenos de hoje, quanto ao respeito às regras estabelecidas pelo trânsito e pela 
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sociedade; a formação de um cidadão consciente de seus direitos, deveres e 

obrigações com ele e com o outro”. 

 

E. Mudou. Trânsito e cidadania 

“O olhar muda, a partir do estudo, da reflexão, passamos ver, perceber e agir, 

pois cada cidadão deve desempenhar o seu papel na sociedade, seja como 

motorista, seja como pedestre. Essa noção de responsabilidade que aprendi no 

curso, muitas vezes atribuída somente ao motorista, deve ser assumida tanto por 

pedestres, motoristas e ciclistas; têm uma grande responsabilidade sobre o trânsito. 

A principal mudança foi na percepção da necessidade de direcionar o olhar para as 

atitudes e ações que favoreçam o exercício da cidadania e do respeito ao próximo. 

Principalmente na educação das crianças, para que elas sejam agentes 

transformadores e disseminadores de um novo conceito de cidadania e de 

comportamento no trânsito. Fiquei mais atenta à questão do trânsito, meio ambiente, 

principalmente com relação à poluição do ar. Que reclamar não é a única solução. 

Temos que buscar e possibilitar situações que favoreçam e permeiem maior 

qualidade de vida a todos. Refletir sobre como nossas atitudes no trânsito interfere 

no outro; devemos estar sempre atentos e apresentar um comportamento de 

respeito. Uma mudança que suscitou durante todo o curso foi à questão do exercício 

da cidadania, visto que, muitas vezes, concebemos cidadania como algo complexo a 

ser posto em prática, mas, ao contrário, pode ser exercido com pequenas atitudes e 

ações. E é assim que devemos trabalhar tal conceito na escola, apresentando aos 

nossos educandos o quanto exigir respeito a uma sinalização o faz ser atuante em 

seu meio, por exemplo. O trânsito é feito por todos nós. O respeito é fundamental da 

parte de todos; dependemos de um trabalho coletivo para tentar melhorar o trânsito 

nas grandes cidades.  O curso ampliou o conceito que eu possuía sobre o trânsito, 

ressaltando que todos, independentemente de sermos pedestre ou motorista, adulto 

ou criança, temos uma importante participação no trânsito que resulta em nossa 

cidadania. Percebi que tanto pedestres como motoristas devem ter grande 

responsabilidade ao sair nas ruas; o motorista é responsável por muitos acidentes 

que acontecem, mas os pedestres também são culpados em grande parte, pois ás 

vezes perdem a noção do perigo”. 
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F. Não mudou, mas acrescentou informações 

“Não mudou, não, já sou uma pedestre e motorista bem consciente; só ganhei 

mais alternativas para trabalhar o tema com meus alunos. Meu olhar sobre o trânsito 

não mudou, porém reforçou a importância de trabalhar esse assunto com as 

crianças pequenas e principalmente com os educadores, pais e/ou responsáveis. Na 

verdade, não mudou; só acrescentou ao que eu venho fazendo. Acredito que quanto 

mais conteúdo sobre o tema aprendermos, fica difícil ser o mesmo em relação à 

educação no trânsito”.  

 

 

PERGUNTA 10 - Em sua opinião, é possível inserir trânsito como tema 

transversal e interdisciplinar no seu cotidiano escolar? Justifique. 

 

 

          Gráfico 13 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 10 

 

 

Sobre a questão 10, uma pergunta aberta, buscamos a opinião do professor 

sobre a possibilidade de inserir a temática trânsito como tema transversal e 

interdisciplinar no cotidiano escolar. A análise do gráfico aponta que 74% 
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responderam ser possível; 2% responderam ser possível, mas, para isso, o 

professor precisa de apoio; 3% responderam que não, pois a tarefa não é só da 

escola. Dessa forma, ficou evidente que a maior parte dos professores considera 

possível a tarefa de inserir trânsito no ambiente escolar, de modo transversal e 

interdisciplinar.  

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 10 obteve os seguintes Discursos Sujeitos Coletivos para cada 

categoria: 

 

DSC questão 10 Infantil 

 

A. Sim é possível 

“Sim, inclusive já fizemos um trabalho em grupo sobre o tema e notamos 

grande interesse por parte dos pequenos. Penso que, trabalhando desde cedo com 

as crianças e principalmente com os pais e/ou responsáveis e também com os 

professores, estaremos contribuindo com a prevenção de acidentes e promovendo 

comportamentos seguros e respeito ao trânsito. É possível trabalhar as relações de 

trânsito juntamente com outras disciplinas e ainda fazer uma relação com situações 

diárias e cotidianas. Pois, para viver em sociedade, temos regras e leis que devem 

ser cumpridas, mas também temos direitos. No trânsito é igual; por isso, devemos 

ensinar as nossas crianças desde cedo. A escola é o lugar privilegiado para 

disseminar um novo conceito de trânsito e estimular a participação de todos, para a 

ideia de um trânsito como espaço de convivência social. Com certeza é possível, 

principalmente quando se trabalha a ideia de cidadania, a ideia de público e privado, 

entre outros. Sim, é possível inserir trânsito como tema transversal. O trânsito faz 

parte do dia a dia da criança; é preciso que seja vivenciado, fazer parte do cotidiano 

da escola. Sendo importante que pais e educadores sejam exemplos dentro e fora 

de casa. Trânsito pode ser utilizado em todas as áreas do conhecimento, 
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principalmente na educação infantil que trabalhamos geralmente vários conceitos 

com um tema. Não é só possível, como é extremamente necessário inserir o trânsito 

como tema transversal no cotidiano escolar. O entorno da escola vive cheio de 

problemas relativos ao trânsito. Precisamos conscientizar nos alunos e toda a 

comunidade para que possamos fazer a diferença e transformar a realidade na qual 

estamos inseridos. O envolvimento de todos trará os melhores resultados. Trabalho 

com minigrupo de 02 a 03 anos; temos as orientações curriculares com as 

expectativas de aprendizagem para cada grupo, sendo o tema trânsito pode ser 

inserido nos sete campos de experiências: - Conhecimento de si, do outro e do 

ambiente - Brincar e imaginar - Linguagem corporal, - Linguagem verbal - 

Linguagens artísticas, - Conhecimento matemático e - Exploração da natureza e 

cultura. Não só é possível com se torna imprescindível que o trabalho seja realizado 

de maneira multidisciplinar; permeando todos os conteúdos que favoreçam a 

reflexão e conceitos importantes para a formação global de todas as potencialidades 

e habilidades do aluno.  Além de transversal, o trânsito deve ser tema abordado em 

todas as faixas etárias (respeitando, claro, todas as especificidades e peculiaridades 

de cada fase da criança). Vale ressaltar que, como educadores e formadores de 

opinião, somos exemplos para as nossas crianças; portanto nosso comportamento e 

nossas atitudes devem estar de acordo com os objetivos que nos propomos a 

trabalhar e também coerentes com as mudanças que queremos para a nossa 

sociedade. É um tema atual e, aliado ao meio ambiente, poderá abrir os olhos de 

crianças e adultos. Toda escola tem seu PPP - plano político pedagógico, e neste 

deverá ser inserido o trânsito como tema transversal e que todas as disciplinas 

trabalhem em conjunto e em continuo processo de aprendizagem. É do saber de 

todos nós educadores, que as seis áreas compreendidas nos temas 

transversais: Ética, Trabalho e Consumo, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Saúde 

e Pluralidade Cultural, dizem respeito direto àquele que é o principal personagem do 

trânsito, o cidadão. Todos estes temas interagem entre si e por que não trazer um 

tema tão importante com este?”. 

 

B. Não, a tarefa não é só da escola 
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“Acredito que o mais importante mesmo seria que todos percebessem as 

consequências que a falta de valores traz e não delegassem só para a escola. 

Posso dizer que isso inicia nas próprias famílias, que não sabem mais dizer não 

para seus filhos, além de não saber o que é frustração. Então, quando crescem, 

encontramos essas pessoas loucas, cometendo tanta besteira. Se pararmos para 

pensar, os problemas de agressão, entre outros, que ocorrem no trânsito também 

acontecem na sociedade como um geral. Desta forma, talvez não seria necessário 

trabalhar como um tema transversal, e sim, em forma de projeto, para que os alunos 

reconheçam as normas, sinalizações, entre outros. E o ideal, em minha opinião, era 

resgatar os valores e começar a trabalhar, mesmo que seja dentro da própria sala, 

na escola, no seu ambiente, na família. Desta forma, evitaria uma série de 

problemas futuros. Os temas transversais devem ser abordados como parte 

integrante das áreas de ensino”.  

 

C. Sim, mas o professor precisa apoio 

“Não podem ser vistos como aulas especiais nem muito menos devem ser 

considerados como novas matérias, disciplinas ou áreas de ensino. Os temas 

transversais devem fazer parte do trabalho compartilhado entre professores e alunos 

e devem ser discutidos, debatidos e analisados concretamente. Trabalhar a 

Educação para o Trânsito nas escolas de maneira transversal implica em inseri-la 

nos conteúdos curriculares. Para ilustrar, cito o exemplo usado pelo saudoso 

Professor Renier Rozestraten, no livro “Psicopedagogia do Trânsito”: Em vez do 

professor usar a frase: Lili gosta muito do seu cachorrinho branco, pode-se dizer: Lili 

sempre atravessa na faixa de pedestre. (ROZESTRATEN, Reinier Johannes 

Antonius. Psicopedagogia do trânsito: princípios psicopedagógicos da educação 

transversal para o trânsito para professores do Ensino Fundamental. Campo 

Grande. Editora UCDB, 2004, p. 20). A transversalidade, à princípio, parece ser uma 

solução viável. Porém, para que ela aconteça, o trânsito deve ser inserido em várias 

disciplinas e em vários conteúdos curriculares. Os professores precisarão elaborar 

atividades transversais de trânsito e, para isso, precisam de apoio, capacitação, 

material disponível, coisa que muito falta nas escolas. Sim. A escola ultimamente é 

constantemente bombardeada com ações que professores devem colocar em 
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prática; isto gera certo desconforto, pois existe um planejamento a ser seguido. 

Entretanto de forma organizada, existe, sim, condições de ser um tema transversal”. 

 

PERGUNTA 11 - O curso lhe deu subsídios para realizar esse desafio? 

 

 

           Gráfico 14 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 11 

 

 

A questão 11 configura uma pergunta aberta. Aqui, perguntamos ao docente 

se ele considera que o curso fornece subsídios para o trabalho interdisciplinar e 

transversal na escola. 89,72 % dos professores responderam que sim, o curso 

fornece subsídios; apenas 0,47% responderam que não fornece. Portanto, 

consideramos que o curso é suficiente no fornecimento de subsídios para o trabalho 

na escola com o tema trânsito. 

  

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 11 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Sim, o curso deu subsídios 

“O curso reforçou a importância do que podemos trabalhar desde cedo com 

as crianças e também com os pais e educadores. Sim, gostei muito das explicações 

dos filmes; foram bem didáticas e agradáveis de serem assistidas. Os conceitos 

abordados no curso ampliaram nossos conhecimentos. Os textos lidos esclareceram 

várias questões e despertou interesse para me aprofundar no assunto. A questão 

das características das crianças nas diferentes faixas etárias foi um ótimo subsídio, 

porque, muitas vezes, nos esquecemos disso e queremos que aprendam algo que 

ainda não estão preparadas para tal. Não só subsídios como também ideias e 

exemplos. O curso me chamou a atenção para envolver as crianças com 

entusiasmos na realização das atividades, ajudando, inclusive, a modificar o 

comportamento dos pais no trânsito.  Esta constatação mostra a importância do 

trabalho desenvolvido na Educação Infantil que, de forma lúdica, proporciona às 

crianças os saberes necessários para a vida. Contribuiu muito, pois consegui ver o 

trânsito de uma maneira criativa que, sendo trabalhado dessa forma, irá com 

certeza, atrair o público infantil. Os conteúdos e materiais de apoio dão suporte para 

realização de projetos envolvendo todos os campos de experiência. O curso 

transformou meu modo de ver a questão trânsito em nossa cidade e me deu 

propriedades para poder passar aos meus alunos. Certamente, alguns conceitos e a 

forma que foram abordados durante as aulas forneceram subsídios para que a 

abordagem transversal do trânsito seja trabalhada em sala de aula. São eles: - 

instrução na travessia segura e o uso correto da faixa de pedestres; - instrução de 

como as crianças devem se locomover nas calçadas e brincar sempre em locais 

seguros; - importância de que a criança identifique e conheça as cores do semáforo; 

- incorporação de conceitos como respeito mútuo, respeito à diversidade a ao meio 

ambiente. Esses conceitos podem ser trabalhados em todos os eixos de 

aprendizagem da Educação Infantil, sendo eles: - Linguagem verbal e linguagem 

corporal; - Conhecimentos matemáticos; - Brincar e imaginar; - Natureza e cultura; - 

Expressividade das linguagens artísticas. Os debates com colegas sempre ajudam a 

abrir uma gama maior de ideias, além dos projetos que podemos compartilhar, 

adaptar e aplicar em nossas turmas. Acredito que o curso plantou a semente inicial; 

passou os principais conceitos e a base para o desenvolvimento desse trabalho;  
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contudo, a educação é um processo dinâmico e o professor precisa se preparar 

sempre, buscar novos recursos, novas informações; mas, com certeza, o principal 

passo já foi dado. Nos deu um impulso no sentido de não estarmos só quando 

pensamos em um país justo, ético, solidário, onde direitos possam ser respeitados e 

legitimados na sociedade em que vivemos. Boas atividades educativas de trânsito 

são aquelas que podem ser desenvolvidas através de situações reais significativas e 

contextualizadas, que ativam a capacidade do aluno, dando ao professor a 

oportunidade de perceber o quanto ele já sabe e o quanto aprendeu sobre o tema; e 

o curso me deu este desafio. O Curso da CET favoreceu com atividades que 

trabalham o exercício da cidadania, educação e segurança no trânsito para/com os 

alunos, e fazer com que eles levem os conhecimentos adquiridos na escola, para 

dentro de suas casas de forma que esta ação ganhe significado na medida em que a 

qualidade de suas vidas e da comunidade mude para melhor. Tivemos atividades e 

sugestões para contribuir na prática em sala de aula, com vídeos, livros e textos; 

todos auxiliam a motivar novas práticas”. 

 

 

B. Não, o curso não deu subsídios 

“O curso não foi suficiente. É preciso pesquisar mais. Deu impulso, mas não 

me sinto seguro para trabalhar em sala com crianças pequenas”. 
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PERGUNTA 12 - Registre seus comentários e/ou sugestões. 

 

 

 

          Gráfico 15 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 12 

 

Nessa questão, o professor pode expressar-se com relação a comentários e 

sugestões para o curso. A questão aberta apresentou 69,15% de comentários que 

agradeciam pela participação, elogios ao curso, metodologia e carga horária; 7,44 % 

apresentavam alguma sugestão; 0,79% elogiaram a aula presencial e 4,59% viram 

como positiva a atuação do tutor; 1,42 % reclamaram da falta de atenção dos 

tutores.  

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 12 obteve os seguintes Discursos dos Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Agradecimento e elogios ao curso, metodologia, carga horária. 
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“Gostei do curso e queria que outros professores tivessem a oportunidade de 

fazê-lo. Foi apresentado de forma clara, de fácil entendimento e apresenta um dos 

temas de muita importância nos dias de hoje. Com a correria do dia a dia, a carga 

horária não muito grande e o fato de podemos realizar as tarefas do curso de acordo 

com a nossa disponibilidade é uma das coisas que mais gostei. A plataforma de 

aprendizagem é muito simples e clara de ser utilizada. Adorei trabalhar com fotos, 

vídeos e descrição da realidade em que estamos inseridos. O curso na modalidade 

a distância é um recurso maravilhoso, excelente para nós professores que não 

temos tempo. Continuem proporcionando momentos como estes, com práticas 

educativas e desafiadoras diante de tema polêmico como o trânsito brasileiro”. 

 

B. Sugestão 

“Ter um acompanhamento da realização do projeto, mesmo que fosse via 

internet. E como finalização, alguns profissionais da CET para realizar uma 

minipalestra com nossos pequenos. Postem no fórum aquele texto de apoio do 

teatro de dedoches e os vídeos aulas, com aquelas animações que prendem a 

atenção dos alunos e de fácil compreensão. Acredito que poderia ter sido elaborado 

um material direcionado apenas para a educação infantil (mais lúdico); o material 

recebido é mais direcionado ao Ensino Fundamental I. Diminuir a carga horária. É 

necessário mais material de apoio como vídeos, desenhos animados e 

revistinhas. Criar momento para encontros on-line (chat). Sugiro que o material se 

transforme em curso para as crianças; que haja CET itinerante, grupo que apresente 

nas escolas. Abrir cursos para que as mães levem seus filhos. Não colocar tarefas 

para postar fotos, não temos tempo de postar, nem projetos. Que o material do 

curso permita impressão e melhor visualização dos fóruns. Estender a carga horária. 

O conteúdo é muito parecido com o fundamental II. Disponibilizar material como livro 

impresso para que os professores possam levar aos alunos em sala de aula. Links 

de acesso para consulta. Criar personagens de diferentes etnias. Não ter aula 

presencial. Ter filmes infantis que retratem trânsito. Curso em CD ou vídeo”. 

 

C. Aula Presencial  
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“Adorei a aula presencial e a dinâmica da dança circular. Foi muito importante 

conhecermos a tutora e alguns participantes virtuais”. 

 

D. Elogio tutoria/tutor 

“A tutoria é fundamental. A atenção do tutor foi especial. Me senti perdida, 

mas com a tutora gentil e esclarecedora consegui entender a dinâmica do curso”. 

 

E. Falta de atenção tutor/tutoria 

“Senti falta de resposta e atenção do tutor. Liguei algumas vezes e não 

consegui falar com o tutor. Ligação por telefone apresentava barulho ao fundo da 

ligação, como se várias pessoas falassem no ambiente”. 

 

2ª Etapa – perguntas do questionário pós-capacitação 

 

Questão 13a. Após a sua participação no curso de capacitação para 

professores oferecido pela CET de São Paulo, na modalidade a distância, você 

utilizou o conteúdo do curso para desenvolver algum projeto ou atividade em 

sua escola? 

 

A. Sim 

B. Não 
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Gráfico 16 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 13a 

 

 

Dos 632 professores consultados, 411 (65%) responderam positivamente a 

pergunta sobre o desenvolvimento de atividades ou projetos com o tema trânsito 

após a conclusão do curso de capacitação. 

 

Questão 13b. Qual (is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 

 

A. Segurança no Trânsito 

B. Cidadania e Meio Ambiente 

C. Meios de Transportes 

D. Cidadania 

E. Cidadania e Trânsito 

 



212 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 13b 

 

 

A resposta com relação aos temas abordados em sala de aula incluiu não só 

os conceitos de segurança no trânsito, indicado por 24% dos professores 

consultados, mas os demais temas que são estimuladas na capacitação de 

professores de educação infantil. Dentre os temas abordados foram citados: Meios 

de Transportes (32%), Cidadania e Trânsito (25%), Cidadania e Cidadania e Meio 

Ambiente. Se somarmos os itens que contêm a abordagem sobre Cidadania, esse 

tema prevalece com 44%. 

 

Questão 13c. Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o 

maior obstáculo que impediu esta implantação? 

 

A. Falta de apoio institucional. 

B. Fiz o curso para atualização. 

C. Incompatibilidade do conteúdo com a rotina escolar. 

D. Carga excessiva de trabalho 

E. Pretendo aplicar futuramente 
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  Gráfico 18 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 13c 

 

 

Do total de professores consultados com relação à capacitação de 

professores para o trabalho com conteúdos de educação para o trânsito no ensino 

infantil, 221 participantes afirmaram que não implantaram projetos/atividades 

relacionadas com o conteúdo desenvolvido no curso; 29% dos professores 

responderam que fizeram o curso para atualização profissional; 19% indicaram 

pretender implantar futuramente um projeto/atividade sobre o tema trânsito; 20% 

apontam que não fizeram a implantação pela carga  excessiva de trabalho. A falta 

de apoio institucional foi apontada por 14% e a incompatibilidade do conteúdo com a 

rotina escolar, por 18%. 

 

Questão 14a. Qual o tipo de atividade desenvolvida? 

 

A. Projeto Interdisciplinar 

B. Palestra para a comunidade 

C. Aula e atividades 
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   Gráfico 19 - Curso Fazendo Escola Professores da Ed Infantil - Questão 14a 
  

 

 

Questão 14b. Quais os recursos utilizados? 

A. Jogos 

B. Dramatização 

C. Exposição de desenhos 

D. Construção de maquetes 

E. Contação de histórias 

F. Entrevistas  
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 Gráfico 20 - Curso Fazendo Escola Professores da ed. Infantil - Questão 14b. 

 

 

Ao questionarmos os participantes sobre o tipo de atividade desenvolvida e 

recursos utilizados, 57% afirmaram ter desenvolvido projeto interdisciplinar, 

enquanto os demais, citam atividades pontuais tais como palestras e aula com 

atividades. 

Com relação aos recursos, os maiores percentuais encontraram 

representação na exposição de desenhos (96%), contar histórias (88%), jogos (75%) 

e dramatização (53%). Além desses, são apontados como recursos utilizados para o 

trabalho em educação para o trânsito com a faixa etária infantil a construção de 

maquetes com materiais diversos (32%) e entrevistas (14%). 

 

 

5.2.1.1 Conclusão da análise dos dados da pesquisa do Curso Fazendo Escola 

Professores da Educação Infantil 

 

 

A capacitação de professores da Educação Infantil apresentou ótimos 

resultados com relação à avaliação dos professores, por meio da pesquisa de 

satisfação entregue ao final de cada curso e complementada por meio de entrevista 
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por telefone. Foram analisados 632 questionários de 104 cursos, realizados entre os 

meses de julho 2010 a dezembro 2012. 

Com relação aos conteúdos abordados e a carga horária, respectivamente 

95% e 90% consideraram suficientes. 

A interação com o tutor e a metodologia do curso receberam como avaliação 

o item “adequada”, respectivamente, 93% e 95,4%. 

Os recursos didáticos forma avaliados em 94% somadas as alternativas 

“ótimo” e “bom”, sendo que 64% consideraram ótimo e 30% escolheram a opção 

“bom”. 

Ao solicitar que comentassem as respostas das questões de 1 a 5, 98,3% 

apresentaram impressões positivas sobre o curso, sendo que 43,8% indicaram que 

o curso foi fundamental para o entendimento da importância de trabalhar o tema 

trânsito na escola.  

Com relação aos conteúdos abordados, 26,58% consideraram “todos os 

conteúdos importantes”; 24,68% apontaram os conteúdos do módulo 3 como mais 

importantes, ressaltando temas como sustentabilidade, meio ambiente, histórico e 

transformação da cidade; 18,20% apontaram como mais importante o módulo 4, que 

aborda o tema a criança e o trânsito; e os módulos 1 e 2 obtiveram os percentuais 

de 9,49% e 5,38%, respectivamente. Citando além dos módulos de aula virtual, 

obtivemos 3,96% escolhendo os recursos didáticos como conteúdos mais 

importantes e 0,63%, o tutor. É interessante perceber que o aluno considera 

importante não apenas o conteúdo dos módulos, mas o apoio do tutor e dos 

recursos didáticos como importantes para sua formação. 

Com relação à contribuição do curso para a atuação docente, mais da metade 

dos entrevistados, (66%) afirmaram que o curso contribuirá para a abordagem do 

tema trânsito e cidadania na escola. Dentre as respostas, destacamos depoimentos 

como: 

“Ao inserirmos este tema tão importante no ambiente escolar, estaremos 

contribuindo com mudanças significativas na sociedade”; “Formando os nossos 

pequenos alunos com valores, construiremos um futuro mais humanizado e mais 

consciente”; “Para minha atuação contribuiu muito, pois, agora me sinto preparada e 

bem envolvida para passar com propriedade essas questões para meus alunos, me 
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permitirá elaborar um projeto de aula lúdico, informativo e formativo”; “A contribuição 

do curso para mim foi um olhar crítico, na importância de trabalhar a educação do 

trânsito o ano todo, o trânsito não está só nas ruas e avenidas, mas, também, no 

cotidiano do interior da nossa casa, escola”. 

Apenas 3% dos professores disseram que sua visão sobre trânsito não 

mudou; 87% afirmaram que mudou sua visão sobre vários aspectos: trânsito como 

tema escola, trânsito e cidadania, entre outros. Destacamos algumas reflexões dos 

professores, tais como: 

“Muitas vezes o estresse do cotidiano é descarregado no trânsito; nós 

adultos, espelho das ações das crianças, muitas vezes acabamos por reforçar nelas 

atitudes erradas, enquanto deveríamos corrigi-las”; “O nosso dia é feito de trânsitos: 

a fila na padaria, a espera pelo elevador lotado, a portaria do prédio para pegar 

contas, o show superlotado e, assim, precisamos mudar nossas atitudes diante de 

algumas situações agindo com respeito, tolerância e educação”.  

76% responderam ser possível inserir na escola trânsito como tema 

transversal e interdisciplinar; 89,72% citaram que o curso forneceu subsídios para 

isso. Destacamos algumas respostas tais como: 

“É possível trabalhar as relações de trânsito juntamente com outras 

disciplinas e ainda fazer uma relação com situações diárias e cotidianas”; “A escola 

é o lugar privilegiado para disseminar um novo conceito de trânsito e estimular a 

participação de todos para a ideia de um trânsito como espaço de convivência 

social”; “Com certeza, é possível trabalhar trânsito como tema transversal e 

interdisciplinar, principalmente quando trabalha-se a ideia de cidadania, público-

privado, pois o trânsito faz parte do cotidiano da escola e precisa ser vivenciado pela 

criança”. 

Na última questão, uma pergunta aberta onde o professor podia comentar ou 

fazer uma sugestão, 69,15% teceram agradecimentos e elogios gerais ao curso, 

metodologia e carga horária. Destaque para algumas reflexões dos professores, tais 

como: 

“O curso na modalidade a distância é um recurso maravilhoso, excelente para 

nós professores que não temos tempo”; “Continuem proporcionando momentos 
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como este, com práticas educativas e desafiadoras diante de temas polêmicos como 

o trânsito brasileiro”. 

Com relação ao questionário pós-capacitação (a entrevista foi realizada por 

telefone com os participantes da capacitação, a fim de registrarmos se houve ou não 

a elaboração de atividades com os alunos em sala de aula) obtivemos para a 

elaboração de projeto um percentual de 65% de realização de projetos/atividades 

com os alunos. Aqueles que realizaram atividades/projetos indicaram como temas: 

Meios de Transportes, Segurança no Trânsito, Cidadania e variantes como 

Cidadania e Trânsito e Cidadania e Meio Ambiente. Aqueles que não realizaram 

projetos/atividades afirmam que o principal motivo foi o fato de terem feito o curso 

para atualização profissional (24%), e 20% apontaram a carga excessiva de 

trabalho. 

Ainda sobre o questionário pós-curso, ao questionarmos o professor sobre 

qual atividade realizou com os alunos e recursos empregados, obtivemos 57% para 

projeto interdisciplinar e o uso de recursos como exposição de desenhos (96%) e 

contação de histórias (88%). 

Concluímos, assim, que o curso é bem avaliado pelos professores que 

demonstraram, ao longo de suas respostas, entender a importância de trabalhar o 

tema trânsito desde a mais tenra idade; e também perceber o caráter educativo, 

interdisciplinar e transversal de trabalhar trânsito na escola, e o vínculo educativo 

relacionado com a educação para o trânsito, cidadania e meio ambiente. Além disso, 

quando na aplicação dos projetos dentro das unidades escolares de educação 

infantil, houve a opção por realizar atividades relacionadas com a arte-educação, 

como desenhos, maquetes, dramatização, entre outros recursos lúdicos. 

 

 

5.2.2 Curso Fazendo Escola - Professores do Fundamental I 

 

 

O total de questionários respondidos na Capacitação Fazendo Escola 

Professores do Ensino Fundamental I foi de 288. 
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Pergunta 1. Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 a. Suficientes 

 b. Insuficientes 

 c. Excessivos 

 

 

 Gráfico 21 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 1 

 

 

Ao analisarmos o gráfico, é possível identificar que a maioria dos participantes 

(98%) da Capacitação de Professores Ensino Infantil considerou os conteúdos 

desenvolvidos durante o curso suficiente; apenas 1% avaliou os conteúdos como 

excessivos. Concluímos que podemos considerá-los adequados ao propósito do 

curso, uma vez que o curso deve fornecer subsídios ao professor para o 

desenvolvimento de atividades de educação para o trânsito nas escolas, os quais 

são definidos como suficientes pela opinião dos professores. 

 

PERGUNTA 2 - Você considera a metodologia usada no curso: 

 

 a. Adequada 

 b. Inadequada 
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 Gráfico 22 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 2 

 

 

O gráfico mostra que 98% dos professores avaliaram a metodologia como 

adequada.  Não há resposta para o quesito inadequada. Das respostas a esta 

questão podemos considerar que a metodologia sendo avaliada como adequada, 

indica a aprovação dos professores pelo formato de cursos adotado pela CET. 

 

PERGUNTA 3 - Os recursos didáticos utilizados foram: 

 

a.Ótimos 

b.Bons 

  c.Regulares 

d.Ruins 
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 Gráfico 23 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 3 

 

 

A análise do gráfico aponta que 96% dos professores avaliaram os recursos 

didáticos usados como ótimos e bons. Houve citação de 1% para o quesito regular, 

e nenhuma citação para o quesito ruim.  Os resultados indicam que há aprovação 

dos recursos didáticos utilizados na plataforma educação a distância da CET pelos 

professores.  

 

 

PERGUNTA 4 - A carga horária foi: 

 

a.Suficiente 

b.Insuficiente 

c.Excessiva 
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Gráfico 24 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 4 
 
 

Das respostas à pergunta sobre a carga horária do curso 91% indicaram a 

carga horária como suficientes; apenas 6% apontaram-na como insuficientes. Não 

há nenhuma indicação de carga horária excessiva. Portanto, os cursistas reputaram 

a carga horária como um fator positivo dentro do curso.  

 

PERGUNTA 5 - A interação com seu tutor foi: 

 

 a.Adequada 

 b.Inadequada 
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 Gráfico 25 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 5 

 

Das respostas obtidas nesta questão, 94% apontaram a interação com o tutor 

como adequada, enquanto apenas 3% das respostas apresentaram a interação 

como inadequada. Concluímos que os alunos ficaram satisfeitos com relação ao 

diálogo com o tutor durante o curso.  

 

PERGUNTA 6 - Comente, se desejar, as escolhas referentes às questões 

1 a 5. 

 

 Gráfico 26 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 6 
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A questão 6 configura uma pergunta aberta, na qual se pretendia que o 

docente fizesse comentários considerados pertinentes ou necessários para 

complementar sua opinião sobre os itens consultados nas questões de 1 a 5. A 

análise do gráfico aponta que 40% dos professores apresentaram impressões 

positivas sobre o curso, com relação à carga horária, conteúdos, metodologia, 

elogios e agradecimentos em geral; 9% manifestaram impressões positivas sobre a 

tutoria e o tutor. Houve citação de 1% e 3%, respectivamente, expressando 

impressões negativas sobre o curso, metodologia, carga horária e tutoria/tutor; 46 % 

não responderam a essa questão. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 6 obteve os seguintes Discursos dos Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Impressões positivas sobre conteúdo, metodologia, carga horária 

“Gostei muito de fazer este curso. O conteúdo é bem organizado, claro, 

objetivo; superou expectativas. As informações são apropriadas à prática e à vida 

diária, além de contribuir com a prática pedagógica. O curso proporcionou interação 

entre todos e as questões levantadas são interessantes e construtivas para 

educação de trânsito e meio ambiente. O projeto desenvolvido ampliou meu olhar. A 

metodologia é dinâmica e acessível. Tive ideias dos fatores que interferem no 

trânsito e como orientar as crianças.  Utilizarei para minha vida e a vida meus 

alunos. Com este curso estabeleci um novo olhar sobre a educação de trânsito. O 

curso oferece bons subsídios para o educador. A tutoria dá ao curso um toque 

humano. Os conteúdos nos fazem refletir sobre o desenvolvimento das cidades e 

como este interfere no trânsito, além de estabelecer correlação entre trânsito e 

cidadania. Mostrou a importância de trabalhar educação para o trânsito desde cedo 

para formação de futuros condutores mais conscientes. Os conteúdos reais e 

vivenciais tornam o aprendizado mais concreto e interessante. A metodologia e os 

recursos estão condizentes com a nova era da informatização e poderiam ser 
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disponibilizados para uso em sala de aula. A plataforma é de fácil interação. A carga 

horária poderia ser maior”. 

 

B. Impressões negativas sobre o curso 

“Não gostei. Muito insatisfeita achei que aprenderia alguma coisa para 

repassar aos meus alunos. Me senti como uma verdadeira professora; mais 

ensinei do que aprendi; não gostei dos materiais deixados; não acrescentou em 

nada. Sugiro revejam qual é o tema, quais conteúdos estão relacionados, pesquisem 

mais materiais, dê sugestões, não exijam tanto; afinal, trabalhamos o dia inteiro e 

fica difícil ficar refletindo, pensando e montando projeto, coisa que a gente 

(professor) já faz o ano inteiro. Nada aprendi ou contribuiu na minha prática docente. 

O próximo, elabore melhor e trabalhe melhor sua didática e metodologia de 

trabalho”. 

 

C. Impressões positivas sobre tutoria 

“Tutora prestativa, rápida e esclarecedora. A minha interação com o tutor foi 

adequada, não fiquei sem receber informações. Tutor se mostrou presente e sua 

presença foi fundamental neste curso”. 

 

D. Impressões negativas sobre tutoria 

“O tutor não se mostrou presente. Foi enviado mais de um e-mail, mas não 

obtive resposta. O horário de tutoria é ruim. Fiz outro curso e o tutor era melhor; 

deixou material era companheiro; em nenhum momento tive que mostrar o que sei, 

mas aprender o que ele tinha para ensinar; sou aluna e não professor. A tutora não 

ensinou o que era o tema; me senti num vazio sem conteúdo, sem o tema para 

aprender e atividades sem criatividade”. 

 
PERGUNTA 7 - Relacione os  conteúdos mais interessantes e/ou mais 

importantes. 
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Gráfico 27 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 7 

 

 

A questão 7 é uma pergunta aberta, onde pretendendo que o docente citasse 

qual ou quais conteúdos considerou mais importante no curso. A análise do gráfico 

aponta que 29% dos professores consideraram todos os conteúdos importantes; 

20% apontaram como mais importantes os conteúdos do módulo 3, citando temas 

como sustentabilidade, meio ambiente, evolução da cidade e cidadania. Houve 

citação de 12% dos participantes considerando o módulo 1, que abordava o tema 

evolução dos meios de transporte. O módulo 4, que apresentava as características 

da criança e os riscos no trânsito, foi avaliado por 11% dos professores como o 

conteúdo mais importante. Outros 11% consideraram o módulo 2, citando o tema 

crescimento da cidade de São Paulo; 1% citaram que nenhum conteúdo foi 

importante; 4% e 1% citando, respectivamente, os Recursos Didáticos e o Tutor que, 

apesar de não serem conteúdos, mas apoio à aprendizagem foram citados como 

importantes para o curso. 
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Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 7 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Todos. 

“Todos. Não há como escolher um conteúdo ou unidade, pois todos foram 

importantes”. 

 

B. Nenhum.  

“Os conteúdos não trouxeram novidade; nenhum deles foi importante”. 

 

C. Módulo 1.  

“O trânsito e transportes e sua evolução histórica, as consequências para o 

meio ambiente e a saúde das pessoas”. 

 

D. Módulo 2.  

“A construção do espaço urbano paulista e as transformações ocorridas neste 

espaço”. 

 

E. Módulo 3.  

“Trânsito e cidadania. A importância da escola na formação da cidadania no 

trânsito”. 

 

F. Módulo 4.  

“O trânsito sob o olhar das crianças, como conduzir e orientar crianças para 

uma circulação segura. Desenvolvimento de projeto escolar”. 

 

 

PERGUNTA 8 - De que forma o curso contribuirá para sua atuação, 

enquanto educador? 
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             Gráfico 28 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 8 

 

 

A questão 8 é uma pergunta aberta. Pretendia-se que o docente dissesse de 

que forma e como o curso contribuiria para sua atuação docente. Os resultados no 

gráfico apontam que 37% dos professores afirmaram que o curso contribuiu para 

despertar sobre a importância do tema trânsito na escola; 33% disseram que o curso 

contribuiu para o aperfeiçoamento profissional e pessoal; e 30% ressaltaram que 

contribuiu a apresentação de recursos didáticos contribuíram para a prática em sala 

de aula; 1% afirmaram que o curso não contribuiu para a atuação docente. 

 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 8 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Contribuiu com recursos didáticos.  

“Contribuiu com novos recursos para o trabalho em sala de aula. As 

atividades e a elaboração do projeto contribuíram na pratica da sala de aula.  

Através do conteúdo aprendido, é possível pensar atividades desafiadoras para os 

alunos, como o uso de recursos lúdicos, incluindo artes plásticas e jogos 

dramáticos”. 

 

B. Contribuiu com o despertar para o trabalho com tema trânsito na 

escola.  

“Contribuiu ao mostrar a importância do trabalho com o tema trânsito. Através 

do curso, compreendemos melhor a importância do trabalho com o trânsito desde as 

fases inicias das crianças na escola, realizando um trabalho de acordo com a idade 

e os interesses das crianças. É possível visualizar o trânsito como tema transversal, 

interdisciplinar e sua relação com meio ambiente e cidadania. Podemos formar 

cidadãos conscientes”. 

 

C. Contribui como aperfeiçoamento profissional e pessoal. 

“Contribuiu para meu aperfeiçoamento profissional. As reflexões e as 

discussões propostas, além das aulas, contribuíram muito para minha formação”. 

 

D. Não contribuiu.  

“Infelizmente não contribuirá em nada”. 
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PERGUNTA 9 - O que mudou no seu olhar sobre trânsito? 

 

 

Gráfico 29 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 9 

 

A questão 9 traz a resposta do professor com relação à pergunta se houve 

mudanças quanto à forma como ele vê o trânsito. Sendo uma questão aberta, foi 

possível realizar a síntese de ideias centrais e discurso do sujeito coletivo. 79% 

disseram que mudou; 1% afirmaram que não mudou. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 9 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Mudou. Trânsito e cidadania 

“Um novo olhar com mais comprometimento e responsabilidade. Uma visão 

mais educativa e preventiva. A visão do trânsito ficou mais observadora e 

participante, solicitando melhorias no trânsito e transporte. Participação ativa como 
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cidadã, estabelecendo relação entre trânsito, cidadania e meio ambiente. 

Desempenhamos vários papéis no trânsito e devemos respeitar todos. Passei a 

rever minha postura como pedestre e motorista. Vejo agora o trânsito como 

responsabilidade de pedestres, motoristas, passageiros e governo e que o trânsito é 

feito não só de motoristas, mas, também de pedestres. Para que o trânsito melhore 

as mudanças, precisam partir de mim. A importância do trânsito para todos ao 

pensar em um desenho universal para a cidade; a cidade melhor para as pessoas 

com deficiência. Adquiri uma visão diferente sobre a minha cidade e seus 

problemas”. 

 

B. Mudou. Trânsito e abordagem escolar 

“A aquisição de informações melhora a postura e, como educador, tenho um 

compromisso social que devo me comprometer com a formação do meu aluno em 

todas as áreas, multiplicando para suas famílias. O trabalho com trânsito na escola 

deve estar sempre presente, ser continuo, buscar a reflexão e iniciar-se desde a 

infância. Trabalhar trânsito na escola com as crianças dando mais enfoque na 

questão do pedestre do que no motorista. É necessário construir um espaço na 

escola para informar, esclarecer e despertar o senso crítico dos usuários do trânsito, 

possibilitando uma reflexão (e, quem sabe, uma mudança) de suas próprias ações 

neste espaço. A educação para trânsito deve fazer parte do currículo nas escolas, 

pois nela estamos formando cidadãos que participarão ativamente do trânsito das 

grandes cidades e estes deverão encontrar alternativas para viverem em harmonia 

com o meio ambiente. Devemos nos preocupar na formação ética de nossos alunos, 

com relação também à questão ambiental e o trânsito. Passei a enxergar o trânsito 

como uma questão importante na escola, o quanto podemos desenvolver um 

trabalho transversal e interdisciplinar com os alunos. Aprimorei minha prática 

educativa e percebi que podemos modificar a realidade com abordagens simples 

com nossos alunos”. 

 

C. Mudou. Trânsito como questão histórica 

“A preocupação com o trânsito é histórica e continua até hoje; por isso, não 

deve ser um assunto deixado de lado; todos dependemos dele. Pensar que o 
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trânsito faz parte da evolução da humanidade e que é direito de ir e vir de todo 

cidadão, independente da sua condição social”. 

 

D. Não mudou.   

“Não mudou, mas, atualizou meus conhecimentos a respeito do trânsito. 

Reforçou; sempre fui muito responsável e paciente no trânsito e continuo 

considerando este o melhor caminho. Continuo acreditando que somente a melhoria 

na quantidade e na qualidade de transportes públicos podem reduzir o trânsito 

caótico da cidade de São Paulo. Sou uma pessoa educada para o trânsito que 

convivemos. Minha visão sempre foi consciente; neste curso não foi possível mudar 

esse meu olhar. Minha prática continua a mesma. Melhorou muito, pois veio a 

confirmar alguns pontos de vista”. 

 
PERGUNTA 10 - Em sua opinião, é possível inserir trânsito como tema 

transversal e interdisciplinar no seu cotidiano escolar? Justifique. 

 

 
 Gráfico 30 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 10 

 

Sobre a questão 10, uma pergunta aberta, buscamos a opinião do professor 

quanto à possibilidade de inserir a temática trânsito como tema transversal e 
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interdisciplinar no cotidiano escolar. A análise do gráfico aponta que 76% 

responderam ser possível. 3% disseram ser possível, mas, para isso, o professor 

precisa de apoio; e 2% afirmaram ser possível, mas a responsabilidade não é só da 

escola. Dessa forma, consideramos que a maior parte dos professores considera 

possível a tarefa de inserir trânsito no ambiente escolar, de forma transversal e 

interdisciplinar.  

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 10 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Sim, possível inserir.  

“Certamente, podemos fazer este trabalho no dia a dia de uma unidade 

escolar. É uma questão de cidadania e ética. É para informação e segurança. 

Trabalhando o trânsito, podemos abordar diversos assuntos, englobando todas as 

áreas do conhecimento. É importante para trabalhar conteúdos como respeito, 

cortesia, cooperação, tolerância, preconceito, solidariedade, compromisso e 

inclusão. Faz parte da sociedade, aluno, professor, família e comunidade, e precisa 

ser aprendido desde criança. Necessidade de trabalhar algo que faz parte da vida do 

aluno e despertará o interesse dele. O tema faz parte pelos relatos e experiências da 

vida fora da escola; por isso, é melhor planejá-lo e inseri-lo dentro dos conteúdos 

transversais. Importante relacioná-lo principalmente com meio ambiente e 

desenvolvimento das cidades. No currículo, podemos trabalhar História, Geografia, 

Ciências, Leitura e Artes dentro de um contexto de cidadania. Não podemos mais 

trabalhar temas separados na educação atual; tudo junto e misturado com suas 

especificidades sendo trabalhadas é um ganho bastante positivo. É um tema 

bastante amplo e possibilita ser trabalhado em matemática com desenhos, cálculos 

gráficos, em português com leitura e interpretação de placas; pesquisas, em história, 

a história dos meios de transportes; em geografia, os mapas; em artes, construção 

de maquetes, poemas, músicas. Um educador consciente e preocupado com os 
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alunos, podem inserir esse assunto como tema transversal. As mudanças devem 

começar pela educação e é na escola que formamos e informamos também; por 

isso, este curso deveria ser feito por todos os professores. O tema transversalidade 

deve ser trabalhado na escola de forma contínua, abrangente e integrada com todas 

as matérias ou componentes curriculares. Os temas transversais se relacionam com 

a melhoria da qualidade vida”. 

 

 

B. Sim, possível inserir mas depende de apoio.  

“Com certeza, é possível inserir o trânsito como tema transversal no meu 

cotidiano escolar, mas, para isso, preciso contar com apoio da gestão escolar e isso 

precisa estar contemplado no Projeto Político Pedagógico e, posteriormente no 

Planejamento de Ensino, para que possa ter força e para que seja efetivado dentro 

das atividades escolares. Não deve ser uma abordagem informal, mas 

regulamentada pelo Estado e Municípios. Deveria estar inserido na rede municipal 

de ensino”. 

 

 

C. Sim, possível inserir mas responsabilidade não é só da escola. 

“Com certeza, mas vale ressaltar que as responsabilidades da educação é um 

dever de toda a sociedade e não apenas da escola, a partir do momento em que a 

escola já carrega as tarefas que não são especificamente suas”. 
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PERGUNTA 11 - O curso lhe deu subsídios para realizar este desafio? 

 

 

 Gráfico 31 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 11 

 

A questão 11 configura em uma pergunta aberta. Aqui, perguntamos ao 

docente se ele considerava que o curso fornecia subsídios para o trabalho 

interdisciplinar e transversal na escola. 81 % dos professores responderam que sim, 

o curso fornece subsídios. Apenas 1% responderam que não fornece e 18% não 

responderam a essa questão. Portanto, consideramos que o curso é suficiente no 

fornecimento de subsídios para o trabalho na escola com o tema trânsito. 

 

  

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

 

A questão 11 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Sim. O curso oferece subsídios para o trabalho na escola 

“O curso possibilitou e instrumentalizou com recursos. Tudo foi ótimo; as 

aulas animadas; as atividades, os vídeos, textos e fórum, pois a interação com o 

outro nos enriquece. Agora poderei trabalhar de maneira interdisciplinar e colocar 

em práticas algumas atividades com os alunos e contemplá-las no Planejamento de 

Ensino do próximo ano, com base nas atividades inseridas nesse ano, com uma 

melhor fundamentação e articulação com as outras áreas do conhecimento. De 

forma muito dinâmica, trouxe conhecimentos valiosos para a elaboração e 

desenvolvimento do projeto. Deu o pontapé inicial; agora é arregaçar as mangas e ir 

à luta. Com certeza, a cada dia busco atualizar meus conhecimentos e o desafio 

está sendo lançado.  Trouxe sugestões e uma nova visão para o trânsito. O curso 

me deu subsídio para realizar o projeto da educação no trânsito em sala de aula e 

me motivou a mudar o meu olhar. Acredito que trabalhar este tema em sala de aula 

é exercer a cidadania. Estratégias novas, metodologias diferentes das que eu 

utilizava e novos horizontes e possibilidades de aplicação do tema. Os temas 

trabalhados de forma prazerosa, lúdica, foi excelente para meu currículo; saberei 

aproveitar todos os conhecimentos”. 

 

B. Não. O curso não dá subsídios para o trabalho na escola. 
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PERGUNTA 12 - Registre seus comentários e/ou sugestões. 

 

 

Gráfico 32 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 12 

 

Nessa questão, o professor pode expressar-se livremente com relação a 

comentários e sugestões sobre e para o curso. A questão aberta apresentou 30% de 

comentários agradecendo a oportunidade de participação do curso; 32% elogiaram a 

boa qualidade dos recursos didáticos, incluindo animações, vídeos e texto; 27% 

parabenizaram pela iniciativa em fazer este tipo de curso e cumprimentaram pelos 

conteúdos do curso; 5% elogiaram a atenção dedicada pelo tutor; 1% apontou como 

negativa a falta de interação do tutor; 2% o encontro presencial em data única; 3% a 

impossibilidade de acesso ao material do curso pós-encerramento.  

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 12 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Agradecimento pela oportunidade de fazer o curso 

“Agradeço a oportunidade de participar desta capacitação. Gostei muito; sou 

grata e espero participar de novos cursos. Bom ter tido a oportunidade de participar 

e gostaria que o curso fosse mais divulgado para que outros colegas tivessem esta 

oportunidade também. Agradeço a oportunidade e vejo que depende de mim 

integrar o conteúdo para uso em sala de aula”. 

 

B. Boa qualidade dos recursos didáticos 

“Fiquei muito feliz com a qualidade do material transmitido. Fiz a inscrição e 

fui surpreendida com o valor agregado neste curso, tanto os conteúdos maravilhosos 

como os recursos bem feitos. Os recursos, desde a aula na internet até vídeos, 

apostilas, exercícios, tudo muito bom, e com a vantagem de só usar o computador”. 

 

C. Parabéns pelos conteúdos e iniciativa do curso 

“Fiquei muito satisfeita com o curso e gostaria de parabenizar toda a equipe. 

A CET teve uma iniciativa muito boa, pois os professores precisam deste tipo de 

capacitação. As aulas e o que foi ensinado têm tudo a ver com o que o professor 

precisa para formar o aluno crítico, participativo, ciente de seus direitos e deveres, 

apto a exercer cidadania. Parabéns pela iniciativa e pela oportunidade de promover 

ideias para projetos dentro da escola que tanto estimulam os alunos”. 

 

D. Falta de interação do tutor 

“Só não gostei da postura do tutor que ora não respondia às dúvidas, ora 

postava respostas que pareciam padronizadas. O tutor poderia falar mais, porque, 

praticamente, aparecia só no final do módulo”. 

 

E. Atenção dedicada do tutor 

“A participação do tutor foi excelente. Esclareceu dúvidas, deu dicas de 

material. Gostei bastante do meu tutor pois me deu atenção quando precisei”.  
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F. Encontro presencial em outras datas 

“Sugiro que o encontro presencial acontece em mais de uma data, pois um 

único dia é difícil conciliar com outros afazeres”. 

 

G. Acesso ao material do curso pós-encerramento 

“Senti falta de ter um CD, ou apostila, ou a gravação da aula para ver depois. 

Poderiam ter pequenos vídeos para que utilizássemos em sala de aula. Queria ter o 

material para os alunos e para os professores em nossa reunião pedagógica”. 

 

2ª Etapa – perguntas do questionário pós-capacitação 

 

Questão 13a. Após a sua participação no curso de capacitação para 

professores oferecido pela CET de São Paulo, na modalidade a distância, você 

utilizou o conteúdo do curso para desenvolver algum projeto ou atividade em 

sua escola? 

 

A. Sim 

B. Não 

 

 

 Gráfico 33 - Curso Fazendo escola Professores do Fundamental I - Questão 13a 
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Com relação à pesquisa pós-capacitação, na qual procuramos descobrir se 

houve aplicação do conteúdo do curso para professores do Fundamental I, 75% dos 

participantes indicaram não terem desenvolvidos projetos/atividades em sala de 

aula. 

 

Questão 13b. Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 

 

A. Trânsito e Cidade 

B. Trânsito e Cidadania 

C. Trânsito e Transportes 

D. Trânsito e Segurança 

E. Meio ambiente e Trânsito 

 

 

 Gráfico 34 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 13b 
 

Aqueles que realizaram projetos em suas unidades escolares, 

correspondendo a um total de 73 professores, indicaram como temas de seus 

projetos Trânsito e Segurança (18%) e a abordagem de outras temáticas, além da 

segurança no trânsito, que compõe a capacitação como Trânsito e Cidade, 

Cidadania e Meio Ambiente. 
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Questão 13c. Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o 

maior obstáculo que impediu esta implantação? 

 

A. Mudança de coordenação/direção 

B. Falta de apoio na escola 

C. Carga excessiva de trabalho 

D. Outros projetos impostos de cima para baixo com prazo e data de 

implantação 

E. Professores sem tempo para se reunir 

 

 

 Gráfico 35 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 13c 

 

Do total de professores do fundamental I, que fizeram a capacitação de 

professores para o trabalho com o tema educação para o trânsito, 75% apontaram 

não ter implantado atividades/projetos com o conteúdo desenvolvido durante o 

curso. O principal motivo foi a carga excessiva de trabalho (43%), seguido pela falta 

de apoio da escola (23%). Além de outras questões institucionais, como o fato dos 

professores não terem tempo para reunir-se e a mudança de coordenação/direção, 

com 11% apareceu a justificativa de que havia demanda pela execução de outros 

projetos impostos com data e prazo para implantação. 
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Questão 14a. Qual o tipo de atividade desenvolvida? 

 

A. Projeto Interdisciplinar 

B. Palestra para comunidade 

C. Aula e atividades 

D. Pesquisa de entorno 

 

 

 Gráfico 36 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 14a 

 

Questão 14b. Quais os recursos utilizados? 

 

A. Jogos 

B. Dramatização 

C. Jornal 

D. Exposição de Desenhos 

E. Construção de Mídia 

F. Produção de Textos 

G. Contar histórias 

H. Pesquisa na internet/biblioteca física 

I. Entrevistas 
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 Gráfico 37 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I - Questão 14b 

 

Com relação aos questionamentos para os professores que desenvolveram 

projetos/atividades sobre qual o tipo de atividade a que se dedicaram e que recursos 

utilizaram, 45% citaram a realização de projeto interdisciplinar, com o uso de 

recursos como pesquisas na internet/biblioteca física (98%), jogos (83%) e produção 

de textos (76%). Ainda foram citados recursos tais como exposição de desenhos 

(63%), construção de mídias (47%) e entrevistas (37%). 

 

 

5.2.2.1 Conclusão da Análise dos dados da pesquisa do Curso Fazendo Escola 

Professores do Ensino Fundamental I 

 

 

A pesquisa com os participantes do curso de capacitação para professores do 

fundamental I apresentou resultados bastante positivos em praticamente, todos os 

quesitos do questionário aplicado. Foram tabulados 288 questionários de 70 cursos 

realizados no período de julho de 2010 a dezembro de 2012. 
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Com relação aos conteúdos abordados e à carga horária, respectivamente 

98% e 91% consideraram suficientes. 

A interação com o tutor e a metodologia na avaliação do item “adequada”, 

receberam, respectivamente, 94% e 98% das respostas. 

Os recursos didáticos foram avaliados em 96%, somadas as alternativas 

“ótimo” e “bom”, sendo que 72% consideraram ótimo e 24% escolheram a opção 

“bom”. 

Na questão 6, em que o aluno pode tecer comentários sobre suas escolhas 

nas questões de 1 a 5, 49% dos professores externaram impressões positivas sobre 

o curso e tutoria; 4% apresentaram argumentos negativos sobre o curso e tutoria.  

Destacamos observações como: 

“Gostei muito de fazer este curso. O conteúdo é bem organizado, claro, 

objetivo, superou expectativas”; “Com este curso estabeleci um novo olhar sobre a 

educação de trânsito”; “O curso oferece bons subsídios ao professor”.  

Quanto aos conteúdos abordados, 29% consideraram “todos os conteúdos 

importantes”; 20% apontaram os conteúdos do Módulo 3 como mais importantes, 

citando temas como sustentabilidade, meio ambiente, evolução da cidade e 

cidadania; 11% responderam como mais importante o módulo 4, no qual são 

apresentadas as características da criança e riscos no trânsito; e outros 11% 

apontaram o módulo 2 com o tema crescimento de São Paulo. O módulo 1 obteve o 

percentual de 12% com o tema evolução dos meios de transporte. Citando além dos 

módulos de aula virtual, obtivemos 4% escolhendo os recursos didáticos como 

conteúdos mais importantes; e 1%, o tutor. É interessante perceber que o aluno 

considera importante não apenas o conteúdo dos módulos, mas o apoio do tutor e 

dos recursos didáticos como apoio à sua formação. 

Com relação à contribuição do curso para a atuação docente, 37% afirmam 

que o curso contribuirá para a abordagem do tema trânsito na escola; 33% afirmam 

que contribuiu para seu aperfeiçoamento profissional; 30% acreditam que contribui 

com recursos didáticos.  

Destacamos depoimentos como: 
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“Através do curso, descobri a importância do trabalho com o trânsito desde as 

fases iniciais das crianças na escola”; “Vejo o trânsito como tema transversal, 

interdisciplinar e a relação com meio ambiente e cidadania”;  

Apenas 1% dos professores disseram que sua visão sobre trânsito não 

mudou; 79% afirmaram que mudou sua visão sobre os aspectos: trânsito e 

abordagem escolar, trânsito e cidadania e trânsito como questão histórica.  

Destacamos algumas considerações dos professores: 

“Um novo olhar mais comprometido e responsabilidade”; “Uma visão mais 

educativa e preventiva”; “Participação ativa como cidadã, estabelecendo relação 

entre trânsito, cidadania e meio ambiente”; “Desempenhamos vários papéis no 

trânsito e devemos respeitar todos”. 

Inserir na escola trânsito como tema transversal e interdisciplinar, 76% 

responderam ser possível, e 81% afirmaram que o curso forneceu subsídios para 

isso.  

Destacamos, a seguir, algumas respostas à questão: 

“Faz parte da sociedade, aluno, professor, família e comunidade, e precisa 

ser aprendido desde criança”; “É uma questão de cidadania e ética”; “Trabalhando o 

trânsito podemos abordar diversos assuntos, englobando todas as áreas do 

conhecimento”; “É importante para trabalhar conteúdos como respeito, cooperação, 

tolerância, preconceito, solidariedade, compromisso e inclusão”. 

Na última questão, uma pergunta aberta na qual o professor pode comentar 

ou fazer uma sugestão, 57% deles teceram agradecimentos e elogios gerais ao 

curso, metodologia e carga horária; 32% elogiaram a qualidade dos recursos 

didáticos.  

Destacamos algumas respostas dos professores: 

“Sugiro que a CET forneça novos temas de cursos para educadores, pois 

todos os temas existentes são ótimos; por isso, gostaria que tivesse outros temas” ; 

“Adorei este curso a distância; aprendi muitas coisas e percebi o quanto o meu papel 

como educador é importante na formação de cidadãos responsáveis no trânsito” ; “O 

projeto é uma ótima ideia de finalização do curso, pois com ele notamos que os 

alunos se empolgam e participam, pois o tema é algo constante e algo que os 

próprios praticam no dia a dia”.  
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Contudo, na pesquisa pós-curso de capacitação, ao contatarmos os 

professores quanto à elaboração de projetos ou atividades com conteúdo 

relacionado com o tema trânsito, 75% disseram não ter aplicado o conhecimento 

adquirido. Aqueles que aplicaram, citam como temas de seus trabalhos Trânsito e 

Segurança, além de Trânsito e Cidade, Cidadania e Meio Ambiente. Aqueles que 

responderam não ter implantado atividade/projeto com relação ao tema proposto 

pela capacitação de professores, 43% afirmaram que não o fizeram pela carga 

excessiva de trabalho. Ainda com relação à pergunta sobre o porquê de não ter 

inserido o tema em sala de aula, 11% responderam que não o fizerem por existir 

demanda de outros projetos considerados prioritários dentro da escola, com datas e 

prazos definidos, fato que nos faz refletir sobre a restrição de autonomia do docente 

quanto à definição dos temas a serem abordados no ano letivo ou em sala de aula. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de projetos/atividades, 45% dos 

professores disseram ter implantado projeto interdisciplinar, utilizando-se de 

recursos como pesquisas na internet/biblioteca física (98%); 63% utilizaram jogos; 

63% exposição de desenhos; e 76% partiram para a produção de textos. Ao 

trabalhar com uma faixa etária em alfabetização ou já alfabetizada, nota-se a 

preferência do professor por utilizar recursos que estimulam a leitura e a escrita; 

porém, ainda aparece com algum destaque o uso de recursos lúdicos como jogos e 

aqueles associados à arte-educação como a exposição de desenhos e 

dramatização.  

Concluímos que o curso para professores do fundamental I é bem avaliado 

pelos professores que demonstraram ao longo de suas respostas entender o caráter 

educativo, interdisciplinar e transversal de trabalhar trânsito na escola, e o vínculo 

educativo relacionado com a educação para o trânsito, cidadania e meio ambiente. 

Os professores indicaram, inclusive, a possibilidade de inserir o tema trânsito na 

escola e afirmaram que o curso oferecia subsídios para isso. Detectamos também a 

aprovação com relação à metodologia e aos recursos didáticos utilizados. Contudo, 

quando realizada sondagem para verificar se houve aplicação do conteúdo, apenas 

25% responderam que sim, ou seja, elaboraram atividades ou projetos sobre trânsito 

e temas correlatos. Aqueles que não implantaram, apontaram como maior 

dificuldade o excesso de trabalho. Quanto ao grupo que implantou 
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atividades/projetos, identificamos principalmente o uso de recursos relacionados 

com a leitura e escrita (pesquisa e produção de textos), além de recursos lúdicos 

(jogos) e outros relacionados com a arte-educação (exposição de desenhos e 

dramatização). 

 

 

5.2.3 Curso Fazendo Escola - Professores do Fundamental II e EJA 

 

 

O total de questionários sobre a Capacitação Fazendo Escola Professores do 

Ensino Fundamental II e EJA foi de 865 respostas. 

 

PERGUNTA 1 - Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessivos 

 

 

 Gráfico 38 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 1 
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Ao analisarmos o gráfico, pode-se notar que a maioria (92%) dos 

participantes da Capacitação de Professores Ensino Fundamental II e EJA 

considerou suficiente o conteúdo desenvolvido no curso suficiente; apenas 3% 

avaliaram o conteúdo como insuficiente, mas não houve indicação de conteúdo 

excessivo. Concluímos que, com relação aos conteúdos, podemos considerá-los 

adequados ao propósito do curso, que o curso deve fornecer subsídios ao professor 

para o desenvolvimento de atividades de educação para o trânsito nas escolas, 

sendo que são definidos como suficientes pela opinião dos professores. 

 

Pergunta 2 - Você considera a metodologia usada no curso: 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 

 

 

 Gráfico 39 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental I e EJA - Questão 2 

 

O gráfico apresenta que 94% das respostas a metodologia como adequada; 

apenas 1% consideram inadequada; 5% não responderam a essa questão. Das 

respostas válidas podemos considerar que a metodologia avaliada como adequada 

indica a aprovação dos professores pelo formato do curso. 
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Pergunta 3. Os recursos didáticos utilizados foram: 

 

a. Ótimos 

b. Bons 

c. Regulares 

d. Ruins 

 

 

 Gráfico 40 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 3 

 

 

A análise do gráfico aponta que 93 % das respostas avaliaram os recursos 

didáticos usados como ótimos ou bons. Houve citação de 2% para o quesito regular 

e nenhuma citação para o quesito ruim.  Os resultados apontam que a aprovação 

dos recursos didáticos utilizados na plataforma educação a distância da CET pelos 

professores da capacitação para o fundamental II e EJA.  
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Pergunta 4. A carga horária foi: 

 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. Excessiva 

 

 Gráfico 41 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 4 

 

 

Com relação ao questionamento sobre a carga horária, 87% indicaram-na 

como suficiente; apenas 7% das respostas à pergunta apontaram-na como 

insuficientes. Houve a indicação de 1% dos professores de que a carga horária foi 

excessiva. Portanto, os cursistas aprovaram a carga horária desta capacitação. 
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Pergunta 5. A interação com o tutor foi: 

 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 

 

 

 Gráfico 42 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 5 

 

 

Das respostas obtidas nessa questão, 94% apontaram a interação com o tutor 

como adequada; apenas 5% responderam que a interação foi inadequada. 

Concluímos que os alunos ficaram satisfeitos com relação ao diálogo com o tutor 

durante o curso 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

 

Pergunta 6. Os canais de contato coma tutoria foram: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessivos 

 

 Gráfico 43 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 6 

 

O gráfico obtido a partir das respostas à questão 6 sobre a satisfação com 

relação aos canais de contato com a tutoria apontam que 90% dos professores 

consideraram os canais como suficientes, sendo os canais oferecidos: e-mail, 

fóruns, telefone e a aula presencial; 5% acharam insuficientes; e não houve citação 

para o quesito excessivos. Portanto, os canais disponibilizados podem ser 

considerados adequados e suficientes para o curso. 
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PERGUNTA 7 - Comente, se desejar, as escolhas recentes às questões 1 
a 6 

 

 
 Gráfico 44 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 7 

 

 

A questão 7 configura uma pergunta aberta, em que se pretendia que o 

docente fizesse comentários considerados pertinentes ou necessários para 

complementar sua opinião sobre os itens consultados nas questões de 1 a 6. A 

análise do gráfico aponta que 49 % dos professores apresentaram impressões 

positivas sobre o curso, com relação à carga horária, aos conteúdos, à metodologia, 

e elogios e agradecimentos em geral; 4% registraram impressões positivas sobre a 

tutoria e o tutor. Houve citação de 8% e 3%, respectivamente, expressando 

impressões negativas sobre o curso, a metodologia, a carga horária e tutoria/tutor; 

36 % não responderam a esta questão. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 7 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Impressões positivas sobre o curso 

“Gostei bastante. Parabéns a todos os envolvidos. Este tipo de curso on-line, 

é bem interessante, pois você faz sem sair de casa, na sua comodidade e com o 

horário adequado para seu dia a dia. Gostei bastante da estrutura do meu primeiro 

curso on-line, ainda mais para nós professores que precisamos nos atualizar, e esta 

é uma boa ferramenta. A metodologia empregada foi muito clara, simples e objetiva, 

sem cansaço e excesso de leituras; estimulou a buscar e aprender mais, tudo muito 

dinâmico. A carga horária foi adequada ao tema do curso. Maravilhoso ambiente 

virtual. Recursos didáticos muito bom e diversificados com vídeos, textos, 

animações, Midiateca. Tenho certeza que ajudou muito na minha formação 

profissional e levarei muito do ambiente virtual para a sala de aula, minha prática. Já 

fiz cursos a distância, mas este me surpreendeu pela ludicidade e explicações. Foi 

ótimo. Tive alguns problemas para iniciar mas o suporte me ajudou e tudo correu 

bem, pois eu infelizmente não sou muito habilidosa com tecnologia avançada.  

Conheço outros cursos em ead, mas este modelo de curso oferecido pela CET, 

acredito que foi um dos mais completos e fácil de compreender, com toda estrutura 

e apoio otimizando a realização do curso. O curso serviu para apresentar 

importantes informações e levou a reflexão da prática pedagógica”. 

 

B. Impressões positivas sobre o tutor 

“O professor contatou sempre que precisei para esclarecer dúvidas, o que é 

bastante importante neste tipo de curso. Achei a tutora maravilhosa. Os meios de 

contato, e a atenção do tutor, superaram minhas expectativas. Sempre estavam 

prontos a me auxiliar no desenvolvimento do curso. Quanto aos canais de contato 

com a tutora foi suficiente, pois conseguiu atingir o seu fim proposto que era a 

participação, a realização, o esclarecimento de dúvidas e o apoio ao cursista. 

Apreciei muito a atenção que me foi atribuída durante o curso; visto que não tenho 

muito tempo, acabei me atrasando com as atividades, mas, mesmo assim, devido à 

presteza do tutor, consegui dar prosseguimento. As perguntas feitas à tutora foram 

respondidas. Fiquei feliz quando a tutora entrou em contato comigo através de e-

mail, questionando minha ausência e alertando para o fato que ainda dava tempo de 

terminar as atividades”. 
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C. Impressões negativas sobre o curso 

“Quando o curso destina-se ao público adulto, poderiam utilizar links que 

indiquem legislações, textos com maior profundidade ou referências bibliográficas. 

Em alguns momentos os módulos travavam e eu ficava impaciente. Encontrei um 

pouco de dificuldade para elaborar os projetos, pois os itens de cada fase não 

estavam claros. Foi oferecido um grande número de arquivos que acredito que 

devam ser usados como material para ensino em sala de aula pelos professores; 

contudo, nada discutido sobre eles. A gama de disciplinas poderia ser ampliada, 

como, por exemplo, noções de ética aplicada ao trânsito voltada ao pedestre e aos 

condutores, sociologia e geografia sobre espaços e questões sociais. Os módulos 

de estudo têm um conteúdo valioso para futuras consultas e não constam da 

Midiateca seria bom se houvesse a possibilidade da aquisição em forma de arquivo 

(CD) ou possibilidade de copiar. Cada final de módulo deveria ter um programa de 

exercícios de fixação. Poderia aumentar os exemplos que poderíamos usar nas 

salas de aula, de atividades e recursos. Não consegui acessar vários vídeos e o 

tempo foi escasso. Os jogos eram lentos e a carga horária insuficiente O curso não 

exigiu muito dos cursistas. As atividades foram muito fáceis e pouco relevantes para 

formação de educadores. Poderiam aumentar os conteúdos e a carga horária 

debatendo mais a apostila do professor Eu já fiz vários cursos EAD e achei esta 

plataforma um pouco confusa. Poderia ter aulas presenciais. Espero que haja mais 

clareza na construção das páginas, o visual estava carregado, muitas imagens de 

links dificultando o navegar. Difícil acesso às questões e muito superficial a 

execução das respostas. Poderia ser de maior flexibilidade, sem imagens a enviar e 

mais escritas e opiniões digitadas. Sobre os recursos didáticos, achei pouco prático 

quando queria rever determinados assuntos porque tinha de ficar clicando até 

chegar na parte do vídeo que me interessava, pois não sabia em que altura da aula 

se encontrava o texto. Sugiro que tenha uma espécie de índice para sabermos o que 

cada parte do vídeo traz. Considerei as atividades com animação muito longas e a 

falta de possibilidade de interrompê-la para posterior retomada extremamente 

irritante e desgastante”. 
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D. Impressões negativas sobre o tutor 

“Pelo excesso de conteúdo, seria interessante ter algum tipo de debate sobre 

eles com os tutores. Quanto ao meio de comunicação com tutores, achei que 

deveriam ser mais rápidos os contatos e respostas via e-mails, como alternativas. 

Não entendi como entrar em contato com a tutoria. Não consegui falar com a tutora. 

Tive dificuldade de postar mensagens e me comunicar com o tutor. O tutor pouco 

interagiu. Achei que o Tutor não interviu muito nas questões que ficaram muito 

soltas entre os participantes. Não foram todas as atividades que recebi retorno; isso 

deu impressão de estar só na plataforma. O horário do plantão do tutor ruim; outras 

opções de horário e mais dias na semana. O e-mail do tutor ead sempre voltava e 

nem sempre meus questionamentos foram solucionados.  Ausência de ferramenta 

para aumentar a interação com o tutor e com os outros alunos, onde poderiam 

acontecer reuniões, via chat, onde seria provocado pelo tutor debates sobre o tema 

estudado nesse curso. O curso poderia ter sido muito mais dinâmico se houvesse 

uma maior integração com a tutoria e demais participantes, através de um contato 

on-line periodicamente. O contato somente por e-mail, e não ao vivo deixa o curso 

um tanto frio. O tutor poderia encaminhar material adicional para o curso”. 
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Pergunta 8. Quais conteúdos você considerou mais importantes?  

 

 

Gráfico 45 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 8 

 

 

A questão 8 é uma pergunta aberta. Nela pretendia-se que o docente citasse 

qual ou quais conteúdos considerou mais importante no curso. A análise do gráfico 

aponta que 27 % dos professores consideraram todos os conteúdos importantes; 

22% disseram como mais importantes os conteúdos do Módulo 3, citando temas 

como fator emocional e cidadania no trânsito. Houve citação de 11% dos 

participantes considerando o Módulo 4, onde é abordado o tema repertório criativo 

de jogos e atividades para sala de aula e comunicação. O Módulo 1 e 2, que 

apresenta, respectivamente, o histórico da cidade e o fator humano nos acidentes, 

foram avaliados igualmente por 10% dos professores como o conteúdo mais 

importante; 7% e 1%, respectivamente, citam os Recursos Didáticos e o Tutor que, 

apesar de não serem conteúdos, mas apoio à aprendizagem, foram lembrados como 

importantes para o curso. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 
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A questão 8 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Todos.  

“Não há como escolher um conteúdo, aula ou módulo, pois todos foram 

importantes para a minha capacitação”. 

 

B. Módulo 1.  

“Histórico da cidade de São Paulo, evolução e transformações na paisagem 

urbana e no trânsito e nos transportes”. 

 

C. Módulo 2.  

“A influência do fator humano nos acidentes e a importância de desenvolver 

um olhar e uma prática cidadã no trânsito e na vida da cidade como um todo”. 

 

D. Módulo 3.  

“O fator emocional interferindo na segurança no trânsito; a ideia de trânsito 

para todos (inclusão e desenho universal); a mídia e sua influência no 

comportamento das pessoas no trânsito”. 

 

E. Módulo 4.  

“Jogos e atividades para desenvolver com os alunos e a importância de 

adequar a comunicação ao público-alvo”. 

 

F. Recursos didáticos.  

“Os recursos didáticos foram muito bons, interativos, completos e dinâmicos”. 

 

G. Tutor.  

“A presença do tutor para esclarecer dúvidas; o apoio foi fundamental”. 
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Pergunta 9. De que forma o curso contribuirá para sua atuação, 

enquanto educador? 

 

 

 Gráfico 46 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 9 

 

A questão 9 é uma pergunta aberta. Pretendia-se que o docente dissesse de 

que forma o curso contribuiria para sua atuação. Os resultados no gráfico apontam 

que 43,47 % dos professores afirmaram que o curso contribuiu para despertar a 

importância do tema trânsito e cidadania na escola; 37,1% disseram que o curso 

contribuiu para o aperfeiçoamento profissional e pessoal; e 7,98% ressaltaram que o 

curso contribuiu com a apresentação de recursos didáticos para a prática em sala de 

aula; 0,23% afirmaram que o curso não contribuiu para a atuação docente; 11,21% 

não responderam a essa questão. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 9 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 
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A. Aperfeiçoamento pessoal e profissional  

“Sempre estamos aprendendo, e receber esses conceitos, nos ajudam a ter 

um olhar a mais. Ampliou meus conhecimentos os quais serão colocados em minhas 

práxis pedagógicas. Terei melhores condições para abordar o assunto. O curso 

permitiu refletir sobre a minha conduta diante de situações que envolve o cotidiano 

como o tempo, a paciência e a tolerância. Me fez pensar e repensar melhor o 

trânsito, inclusive fornecendo termos técnicos e determinadas particularidades que 

desconhecia, habilitando-me a falar com mais segurança e propriedade sobre o 

tema em minhas explanações. Para nós da área de educação informação e 

atualização, sempre foram importantes. Um curso ministrado pela CET valoriza o 

profissional de educação. Além de todos os aspectos citados acima, acredito que, 

com esta bagagem de material e conhecimento, posso contribuir para que, junto 

com a equipe escolar, desenvolver um projeto de conscientização de nossos jovens 

sobre os cuidados que devemos ter no trânsito e, principalmente, o respeito pelo 

outro e pela vida como um bem precioso que deve ser preservado sempre. É de 

extrema importância dominar esse conteúdo, já que sou formadora de cidadãos 

plenos. O curso faz total contribuição, visto que sou um multiplicador, pois cabe a 

nós, professores, passar as ricas informações que, infelizmente, muitos não terão 

acesso. E como multiplicador destes conhecimentos, espero levar aos discentes 

todos os ensinamentos. O curso me alertou que estava faltando em minhas aulas 

mais este tema que considero, também, transversal, interdisciplinar e importante; foi 

ele que me fez perceber a gravidade de nossa realidade. Foi uma oportunidade de 

rever conteúdos e atualizar-me. Um educador preparado tem melhores condições de 

formar jovens conscientes para as diversas situações do cotidiano, inclusive às 

questões do trânsito. Serviu para replanejar o projeto que já desenvolvo na escola 

onde trabalho. Estou mais sensibilizada e instrumentalizada (conteúdos, materiais, 

conceitos, sugestões de atividades) para o trabalho de formação sobre o Trânsito. O 

dia a dia nos leva a uma visão agressiva e intolerante diante do trânsito; a partir do 

curso, retomei uma visão mais defensiva e acolhedora do trânsito, Com esta visão 

mais tolerante, com os conteúdos do curso, com as sugestões de metodologia e 

conhecendo as iniciativas educacionais da CET, me sinto capaz de realizar jogos, 

brincadeiras e atividades que envolvam o tema trânsito com os meus alunos. Muitas 
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vezes, pensamos o trânsito na acepção de congestionamento, caos e tumulto. 

Passei a ver trânsito como lugar de relacionamento, onde todos temos que conviver 

respeitosamente. É, portanto, um lugar de exercitarmos a tolerância. Esses 

conceitos de tolerância e respeito nesse lugar novo que eu descobri no curso deve 

ser comentado me minhas aulas. Através deste curso, aprendi outros pontos de 

vista, como, por exemplo, das pessoas com necessidades especiais e todas as suas 

peculiaridades. Tenho alunos deficientes, e sei o quanto estes alunos têm 

dificuldades de locomoção e para aprender como devemos tratá-los ao necessitarem 

de andar de um lugar para o outro. Vou também trabalhar a conscientização dos 

alunos referentes à forma adequada de lidar com estes alunos com deficiências 

diversas”.  

 

B. Não contribuiu 

“O curso não foi enriquecedor para melhorar a prática em sala de aula. Se faz 

necessária uma adaptação dos conteúdos”. 

 

C. Importância do tema trânsito e cidadania  

“Contribuirá e muito, visto que tive uma outra visão desse tão problemático 

"quesito" que é a educação no transito. Formar cidadãos melhores não requer 

apenas conhecimento, mas também disciplina e respeito para com aqueles que nos 

cercam; e o trânsito é um ótimo cenário para praticarmos. No nosso trabalho na 

escola, refletir e repensar as ações no trânsito são sempre muito importantes, pois 

nos faz relembrar a necessidade de tratarmos do tema. O curso me proporcionou 

conhecer os Projetos Educacionais desenvolvidos pela CET e me proporcionou mais 

conhecimento na área de trânsito; isso ajudará a desenvolver junto aos educandos 

melhor educação, incorporando cidadania e ética no trânsito de São Paulo visto que, 

além das autoridades, nós cidadãos também temos que buscar soluções para o 

trânsito e colocá-las em pratica. O curso forneceu condições de execução de projeto 

pedagógico futuro em trânsito, considerando além de cidadania e ética, questões de 

sustentabilidade e meio ambiente. Espero poder formar alunos cidadãos e 

conscientes de seu papel no trânsito, na posição de pedestre ou futuros motoristas, 

contribuindo na melhor formação dos meus alunos em relação a sua 
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responsabilidade no trânsito. Penso que é um exercício diário trabalhar a cidadania 

e construção dos valores; encontrarmos novos multiplicadores para uma cultura de 

paz e de gestos que possam proporcionar uma sociedade mais justa e tolerante. A 

educação para o trânsito deve criar condições para que o aluno construa seu 

conhecimento, crie, questione e exerça suas potencialidades e sua competência 

natural para a convivência colaborativa, levando em conta cultura, sentimentos e 

valores, abominando a violência e agressividade no trânsito. O processo educativo 

no trânsito tem seus parâmetros na educação de valores, e necessita ser vivenciado 

desde as primeiras experiências escolares, não devendo ser visto apenas como uma 

relação de coisas a serem feitas, e sim como um assunto vivo, mais do que qualquer 

outra matéria escolar; e é neste ponto que o curso contribuirá para minha atuação 

como educadora na tarefa de tratar de forma correta o assunto trânsito. Contribuirá 

para o planejamento de futuras ações docentes de conscientização dos alunos 

quanto à necessidade de encarar o trânsito de São Paulo com responsabilidade e 

respeito e oferecer a possibilidade de reflexão quanto às opções de mobilidade 

alternativa que dispomos, sempre educando os alunos para melhor qualidade de 

vida, obedecendo às normas de trânsito e colaborar para que todos se beneficiem. 

Faz parte da educação todo o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, 

educação para o trânsito está incluída nesse processo. Por intermédio do trânsito 

encontram-se diversos valores e aspectos a serem trabalhados: respeito ao próximo, 

valorização da vida, respeito às regras estabelecidas em sociedade, que implicam 

no bom funcionamento da mesma, saúde e conhecimento dos mecanismos que 

envolvem as leis do trânsito. Não encaro mais a questão do trânsito como um 

assunto pedagogicamente restrito a se discutir somente durante a semana do 

trânsito, mas sim diariamente e em ações mais eficazes que envolvam não só 

alunos e professores mas que também busquem envolver a comunidade como um 

todo. Na minha disciplina que é Arte, tenho muita liberdade, e acredito ser 

perfeitamente possível elaborar um projeto aliando educação de trânsito e artes, que 

inclua a observação, a pesquisa e a criação de um espaço lúdico (maquete ou 

mesmo um espaço controlado de circulação no pátio da escola) onde as questões 

da circulação na cidade possam ser exercitadas e discutidas na prática. O curso 

desperta a nossa responsabilidade para a questão do respeito ao outro, da 
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paciência, da tolerância e da ética. Não estamos sozinhos na rua. Uma atitude 

precipitada pode ter uma consequência cruel. Portanto, isso nos leva a apresentar 

aos alunos esses conceitos. Educando nossas crianças poderemos ter um trânsito 

melhor e isso não é pura filosofia; precisa começar a ser praticado”. 

 

D. Recursos Didáticos 

“Utilizei dinâmicas apresentadas no curso em sala de aula e foi muito 

proveitosa. Esse curso me trouxe uma nova visão sobre o trânsito nas cidades e 

todos os conteúdos textuais, como visuais, podem ser trabalhados em sala de aula, 

abrindo discussões e confrontando diferentes pontos de vista e soluções para um 

problema. De posse das estatísticas por vocês levantadas, pude socializar com os 

alunos um conteúdo com embasamento teórico riquíssimo que nos auxiliou a buscar 

outros dados e sustentar o projeto que desenvolverei com os alunos. A metodologia 

apresentada em si é uma grande colaboração; enquanto educadora, estou sempre 

em busca de novas ferramentas, ações para desenvolver os diferentes temas em 

sala de aula. Ideias como as músicas, são importantes, e todas as formas de serem 

trabalhadas com a Educação no Trânsito, para os professores foi sem dúvida, uma 

ótima maneira de lançar mão de atividades com os alunos. O curso me 

disponibilizou meios para que eu transmita a meus alunos, de forma mais lúdica e, 

considerando a faixa etária de cada um, a forma correta de se comportar no trânsito, 

respeitando-se as regras de trânsito. A partir de agora, incluirei estes temas em 

minhas aulas, com atividades bastante lúdicas, como as que vivenciamos neste 

curso. O material disponível contribuirá significativamente, podendo ser usado 

integralmente com os alunos ou apenas como material de suporte, dependendo da 

idade e série que será aplicado. Várias ideias de atividades para trabalhar com os 

alunos, por exemplo, da corrida, achei muito interessante.Com o uso do material que 

foi citado como referência, poderei desenvolver inclusive projeto para trabalhar com 

meus alunos. O curso contribui muito, principalmente com relação às abordagens 

lúdicas e de fácil compreensão, pois estamos acostumados a lidar com textos 

imensos e estes foram de fácil acesso e fácil interpretação e integração, podendo 

ser aproveitados em sala de aula”. 
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Pergunta 10. Sua visão do que é trânsito mudou com o curso? 

 

 

 Gráfico 47 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 10 

 

 

A questão 10 traz a resposta do professor com relação à pergunta se houve 

mudanças quanto à forma como ele vê o trânsito. Sendo uma questão aberta, foi 

possível realizar a síntese de ideias centrais e discurso do sujeito coletivo. 76% 

afirmaram que mudou, e 11% disseram que não mudou; 13% não responderam 

essa questão. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 10 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Mudou. A visão de CET e educação de trânsito. 

“Minha visão sobre a CET era de uma empresa que referia-se apenas a 

manter a ordem no trânsito e não com tanto envolvimento educacional. 
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Anteriormente via os agentes de trânsito apenas como fiscais preparados para 

multar; atualmente vejo que têm um importante papel na engenharia de tráfego e 

educação de nossa cidade. Não sabia o quanto a CET tinha atividades lúdicas para 

as escolas; agora sei o quanto podemos recorrer a CET para isso”. 

 

B. Mudou. Com relação às relações no trânsito. 

“No meu caso, possuía uma visão mais pejorativa quanto aos motociclistas e 

pude, a partir do curso, compreender as dificuldades enfrentadas no trânsito caótico 

de nossas cidades e suas necessidades para com as suas famílias. Agora, sempre 

que vejo algo errado no trânsito, começo a pensar o porquê que está acontecendo, 

principalmente quando vejo um motoqueiro fazendo algum tipo de imprudência para 

levar algo a algum lugar. Em relação aos ciclistas, aprendi o respeito e o cuidado 

que devemos ter com eles; não tinha esta ideia. Para mim, antes eu tinha muito 

claro que o maior vilão dos acidentes no trânsito eram os motociclistas; hoje sei que 

o verdadeiro vilão é a falta de educação e ética de muitos num trânsito caótico que é 

São Paulo. Confesso que eu tinha um certo preconceito contra os motoqueiros, 

achando-os muito abusados no trânsito; mas o curso me fez refletir sobre as 

pressões que eles sofrem no trabalho e como acabam sendo vítimas do trânsito 

como qualquer outra pessoa. De uma visão de motoboys loucos, abusados e 

ocupando a minha faixa de rolagem, penso hoje em motofretistas, trabalhadores que 

pagam muitas vezes caro, a obrigatoriedade de se cumprir as metas de horários e 

cotas de serviço estabelecidos e, se posso dar passagem, eu assim faço. Antes do 

curso, não tinha noção que os idosos são mais atropelados; hoje estou mais atento 

aos pedestres em geral”. 

 

C. Mudou. Trânsito como tema escolar.  

“Vejo que trânsito não é apenas o que se vive no dia a dia, mas algo 

importante para abordar na escola. É importante informar, ensinar, esclarecer 

alunos, pais e comunidade, como pedestres e futuros motoristas. A questão da 

cidadania, respeito, compartilhamento do espaço público, o meio ambiente, a ética, 

precisam ser incorporadas na escola, e é possível, como pude ver neste curso. A 

educação para o trânsito é algo palpável, de fácil acesso aos educadores e alunos. 
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É preciso formar o ser humano para ser pedestre, motorista, passageiro, um 

ensinamento que se inicia na infância e dura toda a vida; assim teremos pessoas 

responsáveis e comprometidas com o trânsito e a vida coletiva das cidades.  Não 

entendia a possibilidade de pessoas com deficiência física ou visual no transito e 

suas dificuldades e, com a lei das calçadas, entendi e tenho outra visão que preciso 

passar aos meus alunos. Tinha uma visão muito grosseira e hoje vejo que posso 

trabalhar com os alunos de forma lúdica. Embora eu já tivesse uma visão crítica do 

trânsito, eu não me sentia corresponsável em desenvolver trabalho na escola para 

orientar meus alunos; achava que este conteúdo (problema) era de competência dos 

governantes; e minha visão atual coloca-me também dentro desse processo 

educativo. Hoje, vejo a Educação de Trânsito como um tema transversal que deve 

ser discutido na escola por todas as disciplinas; isto se quisermos que ocorra de fato 

mudanças comportamentais, que propiciem mudanças nos planejamentos urbanos 

e, consequentemente, evitem que as pessoas se matem absurdamente nas grandes 

vias das metrópoles. Vejo hoje a dificuldade enfrentada pelos idosos em nossa 

cidade e como a escola pode orientar aos alunos a serem mais pacientes e cuidados 

com este segmento da população. Este curso mostrou-me o quanto a educação a 

distância pode ser importante para educar o professor, quebrando o paradigma que 

só se aprende em curso presencial, inclusive na educação para o trânsito”. 

 

D. Mudou. Trânsito e cidadania. 

“Enxergava, antes do curso, que trânsito era apenas um problema com os 

outros, e atualmente, percebo que todos nós estamos envolvidos para um bem-estar 

comum, que todos nós temos que nos policiarmos no trânsito, para termos mais 

respeitos entre nós e muito mais qualidade de vida. Tinha uma certa acomodação, e 

hoje as perspectivas são bem diferentes; há um novo olhar frente às situações 

vivenciadas no dia a dia. Antes do curso, tinha uma visão de que o trânsito acontecia 

por si só, e vejo agora que são tantos envolvidos para que o trânsito aconteça, 

sendo que o fluir do trânsito depende da interação com diferentes parceiros, das 

atitudes, do respeito e do exercício da cidadania. Minha visão antes do curso era de 

que não tinha muita coisa a ver com a educação e que os acidentes e infrações 

deveriam ser combatidos com mais rigor e com multas , aumento da fiscalização; 
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não havia no meu pensamento a prevenção antes do jovem tirar a carteira de 

motorista ou mesmo na condição de pedreste. Hoje vejo que a solução para o 

trânsito passa por uma ação conjunta de toda a sociedade e que a educação 

assume um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e 

consciente. O caos nos grandes centros urbanos requer ações de todos. Quando as 

palavras acidente, imprudência, álcool, vitima e morte surgiam, era o trânsito o 

culpado; mas ,na verdade, quem mata não é o trânsito, que é apenas um sistema 

social com sentido de organizar consciências sem consciência, mas motoristas sem 

o juízo, a razão ou a consciência social que demonstram  inconsequências, desde 

as mais sutis como falar ao celular enquanto dirige, não dar uma seta antes de 

converter, até efetuar uma ultrapassagem perigosa em local inadequado ou lembrar 

também a imprudência e irracionalidade dos pedestres, ciclistas e motoqueiros que, 

como suicidas conscientes, têm talvez mais responsabilidades sobres os acidentes 

do que os próprios motoristas; cada qual com sua responsabilidade. Então percebi 

que estava usando a palavra trânsito de forma errada, pois o seu verdadeiro 

significado é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de 

animais. E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço 

coletivo; ou seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No 

trânsito, todos têm direitos e deveres. Por isso, é necessário que haja respeito e 

compreensão entre todos que participam do trânsito. O curso proporcionou uma 

visão ampla em relação às questões que passam despercebidas no dia a dia. 

Reflexões e observações sobre as condições das vias, sinalizações, pedestres, 

questões de estresse, entre outros fatores, são importantes para a construção de 

uma direção consciente e responsável. Via o trânsito como algo mais simples de se 

resolver; não tinha a ideia da complexidade que se tratava. Agora vejo o trânsito 

com mais importância e como podemos com atitudes simples e diárias, melhorá-lo a 

cada dia”.  

 

E. Trânsito e a questão histórica. 

“Antes não conhecia a história do trânsito, e assim tinha dificuldades para 

entender o porquê de toda essa confusão; agora, a partir das informações, tenho 

capacidade para entender como o trânsito ficou assim. A visão é amplamente 
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positiva; anteriormente era apenas prática, pois a vivência no trânsito muitas vezes 

apenas vivenciamos os transtornos; e a reflexão e o conhecimento de especialistas 

na área, as novas informações adquiridas durante o curso, sobre os planejamentos 

e a trajetória épica na cidade de São Paulo, faz entender muitas coisas. De fato, 

aquela visão de que trânsito diz respeito apenas aos veículos, é passado. Hoje 

percebo se não alavancarmos com um novo olhar sobre tal tema, quer seja com 

filhos, sobrinhos, vizinhos ou alunos, retratando a parte histórica, mostrando que 

vivemos com o reflexo do que nossas gerações passadas nos deixaram, com 

certeza não haverá mudanças de comportamento daqui a alguns anos. Para tudo, é 

preciso tempo, então semeando agora, teremos bons frutos para nosso futuro”. 

 

F. Não mudou, mas acrescentou informações.  

“Sabemos que é essencial a educação, em todos os sentidos, e 

principalmente o respeito, a tolerância. São valores que estão se perdendo, e a 

sociedade do sec. XXI pouco vê o outro. Somos muito individualistas. A visão 

continua a mesma, pois já tinha uma visão crítica e ciente da responsabilidade que 

cada indivíduo tem no trânsito. Mas só firmou ainda mais minha perspectiva de que 

precisamos implantar o mais rápido possível políticas de educação e instrução para 

o trânsito mais eficazes. Dando continuidade desde o ensino fundamental até o 

superior, e não somente em campanhas isoladas quando nos aproximamos de datas 

onde há um aumento significativo de acidentes. Devido à área de formação, muitas 

informações apenas complementaram. Continua a mesma, mas acrescentou mais 

coisas. Apesar de não mudar minha visão, trouxe recursos para poder ministrar uma 

aula de forma melhor e, por meio dos textos e atividades, reforçou a visão de que o 

trânsito não é feito de máquinas, mas do nosso comportamento”. 

 

 

G. Não mudou. 
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Pergunta 11. Na sua opinião, é possível inserir trânsito como tema 

transversal e interdisciplinar nas escolas? Justifique. 

 

 

 Gráfico 48 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 11 

 

Sobre a questão 11, uma pergunta aberta, buscamos a opinião do professor 

sobre a possibilidade de inserir a temática trânsito como tema transversal e 

interdisciplinar no cotidiano escolar. A análise do gráfico aponta que 81% 

responderam ser possível; 7% afirmaram ser possível, mas, para isso, o professor 

precisa de apoio; 1% respondeu não ser possível, pois trânsito deve ser uma 

disciplina independente. Dessa forma, consideramos que a maior parte dos 

professores considera possível a tarefa de inserir trânsito no ambiente escolar, de 

forma transversal e interdisciplinar.  

 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 
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A questão 11 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

 

A. Sim, é possível. 

“Os temas transversais podem ser inseridos conforme as necessidades 

prementes da comunidade escolar. Sabendo-se dos elevados níveis de acidentes 

ocorridos no trânsito, introduzi-lo como tema transversal e interdisciplinar, propiciará 

atitudes corretas nas diversas faixas etárias. Com certeza pode ser inserido; tudo 

que está envolvido no cotidiano dos alunos deve ser tema a ser abordado em sala 

de aula. O trânsito interfere e recebe blocos conceituais de diversas disciplinas e 

saberes de diferentes áreas do conhecimento; por isso, pode ser inserido em projeto 

transversal e interdisciplinar. Este tema é urgente, já que muitos vêm para escola 

sozinhos, e utilizam via pública e são pedestres. É fundamental na vida de qualquer 

indivíduo a partir do momento que sai de sua casa, principalmente no caso das 

crianças que são ainda mais vulneráveis aprender sobre trânsito; além do quê, 

quando recebem instrução, acabam transmitindo aos familiares que, por sua vez, 

acaba gerando um ciclo de conscientização sobre esse tema. Formaríamos 

melhores cidadãos se os educássemos também para o trânsito. Não só é possível, 

como necessário, assim como o tema meio ambiente, pois visam a preservação da 

vida e harmonização do espaço urbano em prol da coletividade; isto é cidadania. 

Está na lei e é obrigatório, está no Código de Trânsito essa obrigação de inserir a 

educação para o trânsito na grade curricular. Pode-se falar de trânsito em, 

praticamente, todas as disciplinas, português, geografia, matemática, artes, ciências 

com foco em meio ambiente e saúde; e inseri-lo como tema transversal e 

interdisciplinar só exige diálogo no âmbito escolar”. 

 

B. Sim, mas precisa apoio.  

“Se houver vontade da instituição, acho perfeitamente possível. O próprio 

Denatran já regulamentou; só falta vontade política no contexto geral, ou seja, 

questão de atitude no âmbito Escolar. Os professores precisam de apoio e ser 

preparados; para isso, receber materiais como manuais, kits de exercícios, entre 
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outros. Acho muito complicado, pois, seria necessária uma grande transformação, 

mas não considero impossível, desde que as autoridades se preocupem com essa 

questão”. 

 

C. Não, disciplina independente. 

“Deveria ser uma disciplina independente, com formação específica, dentro 

da grade curricular da escola”. 

 

Pergunta 12. A partir dos subsídios oferecidos nesta capacitação, você 

acredita ser possível incluir o tema trânsito, de forma transversal e 

interdisciplinar, em sua escola? 

 

 

 Gráfico 49 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 12 

 

Sobre a questão 12, uma pergunta aberta, procuramos saber a opinião do 

professor sobre a possibilidade de inserir a temática trânsito como tema transversal 

e interdisciplinar a partir dos subsídios oferecidos pela capacitação. A análise do 

gráfico aponta que 87,75% responderam ser possível; 0,46% afirmaram não ser 

possível. Dessa forma, consideramos que o curso oferece subsídios para a 

implantação do tema trânsito nas escolas, de forma transversal e interdisciplinar. 

11,79% não responderam a essa pergunta. 
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Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 12 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Sim, é possível inserir. 

“Desde o respeito com o coleguinha na fila, até esperar a sua vez. Em vários 

aspectos, poderei estar abordando o assunto de forma plena. Pois, tudo foi 

abordado com ênfase na transversalidade e interdisciplinaridade, e isso será bem 

referenciado e norteado por tradução para os discentes. Enfatizando a 

responsabilidade do aluno enquanto personagem do cotidiano do trânsito. Acredito e 

vou fazer o possível para inserir no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar. 

Nos documentos do Parâmetros Curriculares Nacionais o trânsito não é indicado 

como tema transversal, porém é considerado como tema local, de urgência e de 

abrangência nacional, tendo estreitas ligações com os temas da saúde, do meio-

ambiente e da ética. Os temas transversais têm por objetivo trazer à tona, questões 

sociais que possibilitem a construção da democracia e da cidadania; a educação 

para o trânsito como tema transversal pode ser trabalhado em sala de aula 

tranquilamente; também pode ser trabalhado em todas as disciplinas, tanto como 

tema principal, como também para ilustrar os demais conteúdos, sem anular a 

importância do currículo escolar, pois o seu  objetivo é ampliar o entendimento dos 

alunos para o exercício da cidadania nas vias públicas e fazer com que eles levem 

os conhecimentos adquiridos na escola, para dentro de suas casas de forma que 

esta ação ganhe significado na medida que a qualidade de suas vidas e da 

comunidade, mude para melhor. Acredito que sim; a única questão é se vou ter 

aprovação da minha direção e coordenação, conseguir material para sala de aula e 

alunos. Há necessidade de uma socialização desse conhecimento através das 

Reuniões Pedagógicas realizadas e aplicadas em Projetos exequíveis. Os 

conteúdos são atualizados e vêm de encontro com a proposta de formar cidadãos 

críticos e, principalmente, reflexivos de seus atos e atitudes; e incluindo esse tema, 

teremos um suporte considerável, pois para conviver no transito atual é preciso 
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respeito, tolerância, humildade, cautela, entre outros, mas principalmente conhecer 

os seus direitos e também de seus deveres. Os subsídios desta capacitação irão 

possibilitar a socialização dos conteúdos trabalhados; e a proposta é que os 

docentes de diferentes disciplinas do Ensino Fundamental I, II e EJA façam a 

discussão do tema trânsito de maneira interdisciplinar, ou seja, poderemos com os 

dados apresentados, avaliar com os alunos como o trânsito de SP traz malefícios 

para todos os habitantes (acidentes, mortes, congestionamentos, multas, brigas, 

etc.), e como a adoção de políticas específicas nas áreas de engenharia, 

fiscalização e educação podem contribuir para a mudança de comportamento e 

auxiliar a população na construção de uma outra realidade, menos violenta. 

Podemos inseri-lo como tema transversal e interdisciplinar; e o material que faltar, 

pode ser pesquisado e confeccionado também”. 

 

B. Não é possível. 

“Subsídios de conteúdos não são suficientes para inserir o tema na escola. 

Tem alunos que já dirigem, principalmente EJA. Para esses, talvez nem valesse 

tocar no assunto. No ensino fundamental, não sei se faria diferença. Quem disse 

que professores estão aplicando temas transversais? Em relação ao incluir o tema 

transversal na minha escola, não posso dizer que seja possível incluir, pois 

precisaria que todos os professores recebessem a capacitação e aceitassem a 

importância de abordarem em conjunto o tema trânsito; esse tema teria sucesso em 

conjunto com o corpo docente”. 
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Pergunta 13. Registre seus comentários e/ou sugestões 

 

 
 Gráfico 50 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 13 

 

Nesta questão, o professor pôde expressar-se livremente com relação a 

comentários e sugestões sobre e para o curso. A questão aberta apresentou 67,40% 

de comentários agradecendo a oportunidade de participação e elogiando o curso; 

2,77% elogiaram o tutor como participativo; e 0,69% apontaram o tutor como 

ausente; 3,82% sugeriam temas; 2,23% indicaram dificuldades com a plataforma; 

3,12% sugeriam melhorar a comunicação; 21,97% não responderam à essa 

questão. 

 

 

Questão 13. Registre seus comentários e/ou sugestões 

 

 

 Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 13 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Agradecimento e elogio ao curso e materiais 
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“Parabéns pela iniciativa e espero sempre ter esse contato aberto. Uma das 

vantagens dessa nova tecnologia, as relações virtuais não precisam ser casuais; 

curso foi interessante e gostei da experiência de realizar o curso on-line. Adorei o 

curso; pensei que seria cansativo, mas a estrutura e as formas de apresentações 

foram ótimas. Não há queixa quanto ao curso, aos recursos empregados; tudo ótimo 

e recomendado para educadores de todos os Estados, não apenas para São Paulo. 

Sugiro a criação de uma cartilha virtual, ou impressa/cd para ser entregue aos 

professores. Criar recursos que possam ser baixadas para utilizar em sala de aula. A 

plataforma é ótima, bem organizada, clara e esteticamente bonita”. 

 

B. Plataforma precisa ser repensada 

“A base adotada poderia ser a Moodle. A plataforma Blackboard não está 

montada de uma forma muito amigável. Poderiam ser propostas alterações para 

facilitar a navegação e o uso das páginas pelos alunos. Vários colegas me 

questionaram sobre uso de ferramentas do site, o que corrobora minha opinião”. 

 

C. Sugestão de inclusão de tema 

“Aumentar a abordagem de cidadania em contexto disciplinar. Incluir vídeos 

ou pequenos filmes para ilustração, acrescentando exercícios de fixação com 

questionários sobre advertência e legislação e código Brasileiro de Trânsito. Falar 

sobre formação do cidadão, poder de decisão e escolhas políticas que afetam a vida 

na cidade. Placas e sinalizações precisam ser mais trabalhadas. Acrescentar 

informações de primeiros socorros”. 

 

D. Melhorar a comunicação 

“Alguns materiais não transmitiram com clareza as informações, como, por 

exemplo, o roteiro que apoia a execução do projeto final. Poderia ter mais 

divulgação do curso para os professores; fiquei sabendo sem querer”. 

 

E. Tutor ausente 

“Maior participação do tutor e proposta de atividades mais envolventes. O 

tutor deveria comentar as atividades e postagens dos alunos. Tutor muito ausente”. 
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F. Tutor participativo 

“Os tutores foram ótimos. Agradeço ao tutor por me apoiar, tirar minhas 

dúvidas, estimular minha participação e cobrá-la quando estive ausente”. 

 

2ª Etapa – perguntas do questionário pós capacitação 

 

Questão 14a. Após a sua participação no curso de capacitação para 

professores oferecido pela CET de São Paulo, na modalidade a distância, você 

utilizou o conteúdo do curso para desenvolver algum projeto ou atividade em 

sua escola? 

 

A. Sim 

B. Não 

 

         Gráfico 51 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 14a 

 

Ao perguntarmos para o professor se houve a elaboração de 

atividades/projetos sobre trânsito após a realização do curso, a resposta foi positiva 

para 38% deles. 

 

 

 

Questão 14b. Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
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A. História dos transportes e das cidades 

B. Cidadania 

C. Meio Ambiente e Trânsito 

D. Cidadania e Sustentabilidade 

E. Inclusão e Trânsito 

F. Cidadania e Inclusão 

 

 

 Gráfico 52 - Curso fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 14b 

 

Os temas citados pelos professores que elaboraram atividades/projetos 

foram: Cidadania (38%), Meio Ambiente e Trânsito (36%), além de temas 

relacionados com Transportes, Inclusão e Sustentabilidade. Essa distribuição de 

temas demonstra a aplicação do conteúdo apresentado no decorrer do curso, onde, 

além das questões relacionadas ao trânsito, há abordagem de temas como 

cidadania, sustentabilidade, inclusão e meio ambiente. 

 

 

 

Questão 14c. Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o 

maior obstáculo que impediu esta implantação? 
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A. Falta de apoio escola e direção 

B. Troca de diretor/coordenador 

C. Rotatividade de professores 

D. Dificuldade de trabalhar em grupo 

E. Carga excessiva de trabalho e conteúdos 

F. Outros projetos com demanda prioritária pela Secretaria de Educação 

G. Excesso de alunos na sala de aula 

H. Indisciplina e desinteresse por parte dos alunos 

 

 

 Gráfico 53 - Curso fazendo Escola Professores do fundamental II e EJA - Questão 14c 

 

 Ao questionarmos o professor sobre o porquê de não ter implantado 

atividades/projetos, identificamos com maior percentual a carga excessiva de 

trabalho (36%), seguida pela falta de apoio da escola e direção e a dificuldade em 

trabalhar em grupo, com respectivamente, 20% e 19%. São citados outros fatores 

como a rotatividade de professores (13%) e a existência de outros projetos 

considerados prioritários pela Secretaria de Educação (6%), além da troca de 
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direção/coordenação (3%), a indisciplina dos alunos (2%)  e o excesso de alunos em 

sala de aula (1%). 

 

Questão 15a. Qual o tipo de atividade desenvolvida? 

A. Projeto Interdisciplinar 

B. Palestra para comunidade 

C. Aula e atividades 

D. Pesquisa de entorno 

 

 

      Gráfico 54 - Curso Fazendo Escola Professores do Fundamental II e EJA - Questão 
15a 

 

Questão 15b. Quais os recursos utilizados? 

 

A. Jogos 

B. Dramatização 

C. Jornal 

D. Podcast 

E. Exposição de desenhos 

F. Exposição em Power Point 
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G. Construção de Mídia 

H. Produção de textos 

I. Pesquisa na internet/biblioteca física 

J. Entrevistas 

 

 Gráfico 55. Curso fazendo Escola Professores do fundamental II e EJA - Questão 15b 

 

 

Com relação ao questionamento sobre o tipo de atividade desenvolvida, 45% 

citaram a execução de projetos interdisciplinares; os recursos utilizados são 

principalmente aqueles relacionados com a leitura e a escrita (pesquisa na 

internet/biblioteca física e construção de textos) com, respectivamente, 96% e 83%, 

além da aplicação de recursos lúdicos como jogos (75%), Aparecem também a 

construção de mídias com 37% e entrevistas e jornais com 35% cada. O uso de 

recursos relacionados com a arte-educação aparece com 18% para uso da 

dramatização e 12% para exposição de desenhos, seguido pela construção de 

Podcast com 6% e 4% para uso de apresentação em Power Point. 

 

 

5.2.3.1 Conclusão da Análise dos dados da pesquisa do Curso Fazendo Escola 

Professores do Ensino Fundamental II e EJA 
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A tabulação dos dados da pesquisa realizada com os docentes do curso de 

capacitação para professores do fundamental II e EJA apresentou resultados 

positivos em, praticamente, todos os quesitos do questionário. Participaram 865 

pessoas, alunos de 87 cursos realizados no período de julho de 2010 a dezembro de 

2012. 

Com relação aos conteúdos abordados e à carga horária, respectivamente 

92% e 87% consideraram suficientes 

A interação com o tutor e a metodologia na avaliação do quesito “adequada”, 

receberam, respectivamente, 90% e 94%. 

Com relação aos canais de comunicação com o tutor, 90% consideraram 

“suficientes” os canais oferecidos - e-mail, telefone, fóruns e aula presencial. 

Os recursos didáticos foram avaliados em 93%, somadas as alternativas 

“ótimo” e “bom”, sendo que 53% consideraram ótimo e 40% escolheram a opção 

“bom”.  

Quanto à questão 7, os comentários das questões 1 a 6, 53% apresentaram 

impressões positivas sobre o curso e a tutoria; 11% registraram impressões 

negativas.  

Alguns dos comentários: 

“Este tipo de curso on-line é bem interessante, pois você faz sem sair de 

casa, na comodidade e com o horário adequado para o seu dia a dia”; “Gostei 

bastante da estrutura do meu primeiro curso online, ainda mais para nós professores 

que precisamos nos atualizar é uma boa ferramenta”; “A metodologia empregada foi 

muito clara, simples e objetiva, sem cansaço e excesso de leituras, estimulou a 

buscar e aprender mais, tudo dinâmico”. 

Com relação aos conteúdos, 27% consideraram “todos os conteúdos 

importantes”; 22% apontaram os conteúdos do Módulo 3 como mais importantes, 

citando temas como fator emocional e cidadania no trânsito, além da abordagem 

sobre o jovem no trânsito, inclusão das pessoas com deficiência e a influência da 

mídia no comportamento humano;  11% indicaram como mais importante o Módulo 

4, com o tema atividades para sala de aula; outros 10% apontaram o Módulo 2, com 
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o tema fator humano, assim como o Módulo 1, também, obteve 10%, onde foi citado 

o tema desenvolvimento da cidade. Citando além dos módulos de aula virtual, 

obtivemos 7% que escolheram os recursos didáticos como conteúdo mais 

importantes e 1%, o tutor. No caso desta capacitação, percebemos que, assim como 

nas outras duas capacitações analisadas, os alunos consideraram importante não 

apenas o conteúdo dos módulos, mas o apoio dos recursos didáticos e do tutor para 

sua formação. 

Com relação a contribuição do curso para atuação do educador, 43,47% 

afirmaram que o curso contribuiu para despertar sobre a importância do tema 

trânsito e cidadania na escola; 37,11% disseram que contribuiu para seu 

aperfeiçoamento profissional e pessoal; 7,98% acreditou que contribui com recursos 

didáticos.  

Destacamos alguns depoimentos dos professores: 

“Contribuiu e muito, visto que tive uma outra visão desse problemático 

“quesito” que é a educação no trânsito. Formar cidadão melhores não requer apenas 

o conhecimento, mas também disciplina e respeito para com aqueles que nos 

cercam, e o trânsito é um ótimo cenário para praticarmos”; “O curso forneceu 

condições de execução de projeto pedagógico futuro em trânsito, considerando além 

da cidadania e ética, questões de sustentabilidade e meio ambiente”. 

Apenas 11% dos professores afirmaram que sua visão sobre trânsito não 

mudou; desse percentual, 5% disseram que não mudou, mas acrescentou 

informações; 76% respondeu que mudou sua visão a respeito dos aspectos: trânsito 

como tema escolar, trânsito e cidadania, trânsito como questão histórica, com 

relação às relações no trânsito, e a visão sobre a CET e educação. 

 A seguir, algumas das respostas dos professores: 

“Minha visão sobre CET era de uma empresa que referia-se apenas a manter 

a ordem no trânsito, e não com tanto envolvimento educacional”; “Possuía uma 

visão mais pejorativa quanto aos motociclistas e pude, a partir do curso, 

compreender as dificuldades enfrentadas no trânsito caótico de nossas cidades e 

suas necessidades para com suas famílias”; “Vejo que trânsito não é apenas o que 

se vive no dia a dia, mas algo importante para abordar na escola”; “É importante 

informar, ensinar, esclarecer alunos, pais e comunidade, como pedestres e futuros 
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motoristas”; “A questão da cidadania, respeito, compartilhamento do espaço público, 

o meio ambiente, a ética, precisam ser incorporadas na escola e é possível como 

pude ver neste curso”. 

Apenas 1% afirmou que não era possível inserir o tema trânsito na escola. 

88% disseram ser possível inserir na escola o tema trânsito como de forma 

transversal e interdisciplinar; 87,75% responderam que o curso forneceu subsídios 

para isso.  

Destacamos algumas afirmações dos professores: 

“Os temas transversais podem ser inseridos conforme as necessidades 

prementes da comunidade escolar. Sabendo-se dos elevados níveis de acidentes 

ocorridos no trânsito, introduzi-lo como tema transversal e interdisciplinar propiciará 

atitudes corretas nas diversas faixas etárias”; “Esse tema é urgente já que muitos 

vêm para a escola sozinhos e utilizam a via pública e são pedestres”; “Formaríamos 

melhor cidadãos se os educássemos também para o trânsito”; “Pode-se falar de 

trânsito em praticamente todas as disciplinas, português, geografia, matemática, 

artes, ciências, com foco em meio ambiente e saúde e, inseri-lo como transversal e 

interdisciplinar só exige diálogo no âmbito escolar”; “Desde o respeito com o 

coleguinha na fila até esperar sua vez. Em vários aspectos poderei abordar o 

assunto de uma forma plena. O curso foi norteado na transversalidade e 

interdisciplinaridade, tudo bem referenciado e norteado por tradução para os 

discentes”; “Os conteúdos são atualizados e vêm de encontro com a proposta de 

formar cidadãos críticos e principalmente reflexivos de seus atos e atitudes”. 

Na última questão, uma pergunta aberta em que o professor pode comentar 

ou fazer alguma sugestão, 67,40% deles teceram agradecimentos e elogios gerais 

ao curso e seus materiais, metodologia e carga horária; 2,37% apontaram o tutor 

como participativo; 7,17% sugeriram melhorias como plataforma e comunicação e a 

inclusão de temas. Menos de 1% apontou o tutor como ausente.  

Algumas respostas dos professores: 

“O curso foi interessante e gostei da experiência de realizar o curso online”; 

“Os tutores foram ótimos”. 

Com relação ao questionário pós-curso, 38% disseram que realizaram 

atividades/projetos relacionados com o tema trânsito em suas escolas. Os temas 
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citados são: Cidadania (38%), Meio Ambiente e Trânsito (36%), Transportes, 

Inclusão e Sustentabilidade. Aqueles participantes que afirmaram não ter implantado 

atividades/projetos, 36% indicaram como maior dificuldade a carga excessiva de 

trabalho e conteúdo, seguida pela falta de apoio da escola e direção com 20%.  

Os docentes que implantaram atividades disseram ter desenvolvidos projetos 

interdisciplinares (45%) e escolhido como recursos principalmente os relacionados 

com a leitura e a escrita e as pesquisas pela internet/biblioteca física e produção de 

textos, com, respectivamente, 96% e 83%. O uso de recursos lúdicos, como jogos, 

aparece com 75%; recursos voltados para arte-educação, como exposição de 

desenhos e dramatização, aparecem com 12% e 18%, respectivamente. 

Concluímos que o referido curso foi bem avaliado pelos participantes desta 

capacitação. Eles demonstraram ao longo de suas respostas entender o caráter 

educativo, interdisciplinar e transversal de trabalhar trânsito na escola; também, 

mostraram o vínculo educativo relacionado com a educação para o trânsito, 

cidadania, meio ambiente e sustentabilidade.  Contudo, aplicação de 

projetos/atividades nas escolas apresenta percentual inferior a 40%. O professor 

aponta como maior dificuldade para a implantação de projetos/atividades a carga 

excessiva de trabalho e conteúdo. Com relação àqueles que aplicaram os conteúdos 

desenvolvidos durante o curso, 45% afirmaram ter desenvolvidos projetos 

interdisciplinares com o uso predominante de atividades de pesquisa na internet e 

biblioteca física e construção de textos, além de serem citados em menor percentual 

o uso de recursos relacionados com a arte-educação, como exposição de desenhos 

e dramatização. 
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5.2.4 Curso - Inclusão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 

 

 

O total de questionários respondidos no curso Inclusão da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida correspondem a 1.597 participantes 

 

 

Pergunta 1. Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessivos 

 

 

 

 Gráfico 56 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 1 

 

Ao analisarmos o gráfico, pode-se identificar que a maioria dos participantes 

do curso de Inclusão consideraram suficientes o conteúdo desenvolvido o curso 

96%; apenas 1% avaliou como insuficiente; 1% considerou excessivo. Concluímos 

que, com relação aos conteúdos, podem ser considerados adequados ao propósito 

do curso. 
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Pergunta 2. Você considera a metodologia usada no curso: 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 

 

 

 Gráfico 57 - Curso inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 2 

 

O gráfico nos apresenta que 98% dos professores avaliaram a metodologia 

como adequada.  Não houve citação de metodologia inadequada; 2% não 

responderam a essa questão. Das respostas válidas, podemos considerar que a 

metodologia sendo avaliada como adequada, indica a aprovação dos professores 

pelo formato do curso. 

 

Pergunta 3. Os recursos didáticos utilizados foram: 

 

a. Ótimos 

b. Bons 

c. Regulares 

d. Ruins 

 



287 

 

 

 

 

 Gráfico 58 - Curso inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 3 

 

A análise do gráfico aponta que 97 % dos professores avaliaram os recursos 

didáticos usados como ótimos ou bons. Não houve citação de regular ou ruim;  2% 

não responderam a essa questão. Os resultados indicam que há aprovação dos 

recursos didáticos utilizados na plataforma educação a distância da CET pelos 

participantes dessa capacitação.  

 

Pergunta 4. A carga horária foi: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessiva 



288 

 

 

 

 
 Gráfico 59 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 4 

 
As respostas à pergunta quatro, indicaram percentual de 90% suficiente para 

a carga horária do curso; apenas 8% das respostas apontaram-na como 

insuficientes. Não há indicação que a carga horária foi excessiva. Portanto, os 

cursistas aprovaram a carga horária desta capacitação. 

 

Pergunta 5. A interação com o tutor foi: 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 

 
                     Gráfico 60 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 5 
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Nesta questão, das respostas obtidas, 96% indicaram-na como adequada, 

enquanto 2% apontaram a interação com o tutor como inadequada. Concluímos que 

os alunos ficaram satisfeitos com relação ao diálogo com o tutor durante o curso. 

 

Pergunta 6. Os canais de contato com a tutoria (e-mail, telefone) foram: 

 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. Excessivo 

 

 

 Gráfico 61 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 6 

 

 

O gráfico obtido a partir das respostas à questão 6 sobre a satisfação com 

relação aos canais de contato com a tutoria apontam que 96% consideraram os 

canais como suficientes, sendo os canais oferecidos: e-mail, fóruns, telefone e a 

aula presencial; 2% consideraram insuficientes. Não houve citação para o quesito 

“excessivos”. Portanto, os canais disponibilizados podem ser considerados 

adequados e suficientes para o curso. 
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Pergunta 7. Quais conteúdos você considerou mais importantes? 

 
 Gráfico 62 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 7 

 

 

 

A questão 7 é uma pergunta aberta. Com ela, pretendia-se que o docente 

citasse qual ou quais conteúdos considerou mais importante no curso. A análise do 

gráfico aponta que 35,11% consideraram importantes todos os conteúdos; 19,39% 

avaliaram como mais importantes os conteúdos da aula 01, o histórico da pessoa 

com deficiência e características. Houve citação de 14,34% a respeito da aula 3, no 

qual o tema era a inclusão no ambiente escolar. As aulas 4 e 2, respectivamente, 

circulação e mobilidade para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e a 

legislação que apoia as pessoas com deficiência, foram avaliados como conteúdo 

mais importantes por 14,05% e 6,03% dos professores; 5,44% e 1,48% dos 

professores citam, respectivamente, os Recursos Didáticos e o Tutor que, apesar de 

não serem conteúdos, mas apoio à aprendizagem foram lembrados como 

importantes para o curso. Ainda, 1,19% cita os fóruns de discussão como muito 

importantes. 
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Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 7 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Todos.  

“Todos os conteúdos foram importantes para a formação. Não há como 

escolher um mais importante, pois todos se completam”. 

 

B. Aula 1.  

“O histórico das pessoas com deficiência e as especificidades e 

características de cada deficiência”. 

 

C. Aula 2.  

“A legislação pertinente à pessoa com deficiência (apoio à orientação de pais 

com filhos deficientes a busca de seus direitos), a acessibilidade e o conceito de 

desenho universal”. 

 

D. Aula 3.  

“A importância de um trabalho docente, nas escolas, para a inclusão”. 

 

E. Aula 4.  

“Circulação e mobilidade, a construção de uma cidade inclusiva e acessível 

para todos”. 

 

F. Fórum de discussão.  

“No fórum pude compartilhar com meus colegas e trocar informações, 

esclarecer dúvidas. O material extra inserido no fórum pelo tutor foi de grande 

utilidade, serviu para esclarecer ou complementar com relação à outros materiais 

inseridos no curso”. 
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G. Tutor.  

“Ter a presença de alguém que apoia e esclarece dúvidas, orienta, foi 

fundamental. O diálogo estabelecido pelo tutor no fórum foi importante para a 

formação de todos”. 

 

Pergunta 8. De que forma o curso contribuirá para sua atuação, 

enquanto educador? 

 

 

 Gráfico 63 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 8 

 

A questão 8 é uma pergunta aberta. Pretendia-se que o docente nos 

informasse de que maneira o curso contribuiria para a sua atuação enquanto 

docente. A análise do gráfico aponta que 32 % dos professores indicaram que o 

curso auxiliaria no trabalho educativo sobre inclusão e trânsito; outros 32% 

informaram que o curso serviria como aperfeiçoamento profissional e pessoal; 26% 

citaram que o curso apoiaria o professor na disseminação de conteúdos de inclusão 

e trânsito; 4% indicaram que o curso ofereceu recursos didáticos para a ação do 

professor. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 
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A questão 8 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Disseminar conteúdos de Inclusão e trânsito. 

“Quero construir e repassar o conhecimento adquirido, de forma a influenciar 

positivamente, e conscientizar a todos sobre a necessidade de igualdade na 

diversidade. Ser um agente de inclusão, solidário e preocupado com o outro, 

respeitar as divergências e aceitar as diferenças; enfocar a socialização e a 

reintegração, proporcionando harmonia e melhor qualidade de vida, entre pessoas, 

seres vivos e meio ambiente. Eu acredito que posso contribuir discutindo e 

ampliando junto aos colegas de trabalho, visando melhor consciência sobre a 

mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade. Quero trabalhar com crianças 

deficientes e contribuir para o meu crescimento científico, para obter mais 

conhecimento e dicas de como trabalhar com eles; foi muito bom e quero influenciar 

outras pessoas. O curso contribuiu de muitas formas,  como educadora, 

principalmente, preciso estar preparada para promover a inclusão no exercício de 

minha profissão; isto implica conhecer os direitos de todas as pessoas, entender a 

forma adequada de como interagir nas especificidades, adequar e aplicar 

metodologias acessíveis a todos os alunos, focando a diversidade e, sobretudo, me 

despir de preconceitos e estigmas tão danosos para o processo de ensino e 

aprendizagem  e, dessa forma, influenciar o meio e as outras pessoas”. 

 

B. Aperfeiçoamento profissional e pessoal 

“O curso, em primeiro lugar, contribuiu para mudar a minha posição, a minha 

atitude, e o meu comportamento com relação ao tema inclusão. E, a partir desta 

mudança, poder contribuir nem que seja um pouco para uma sociedade inclusiva. 

Melhorou minha visão teórico prática acerca das pessoas com necessidades 

especiais, esclarecendo conceitos, identificando soluções, atitudes; com certeza 

contribuirá muito com o meu desempenho como educadora. Hoje, já consigo ter um 

novo olhar na escola, aprendendo com os alunos a cada dia, superando os desafios 

ou tentando superá-los, porque acredito numa escola inclusiva e para todos. Tenho 
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certeza que este curso foi uma sementinha para cursar a pós-graduação em 

inclusão o ano que vem.  Foi um aprendizado novo, saber como o deficiente visual 

tem dificuldades; saberei lidar melhor com estas questões. O curso proporcionou 

melhor entendimento sobre a realidade da pessoa com deficiência e mobilidade 

reduzida, não só no trânsito bem como no seu dia a dia; nos fez conhecer a história, 

as limitações, os avanços, os progressos, e as dificuldades de (Re) integração dessa 

população na sociedade, muito embora não se pode (Re) integrar o que nunca fez 

parte e o curso proporcionou ainda, uma auto avaliação sobre nossas atitudes, 

pensamentos e comportamento em relação às pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida para, de agora em diante, termos condições de fazer a diferença, também 

agentes de transformação. Como educadora, sempre procuro me atualizar, e a 

inclusão é um tema presente; alguns não concordam com ela, mas este é um 

processo que está acontecendo e não podemos fechar os olhos a esta situação, 

pois preciso achar soluções e fazer um mundo melhor para as pessoas e para nós 

enquanto educadores. Sempre tive muito contato com deficientes, mas, como 

educadora, o foco muda, e a minha primeira experiência foi de início absolutamente 

assustadora; após entender aquela deficiência, me tranquilizei, sendo que este 

curso só veio para me dar mais segurança de que tenho condições de educar 

deficientes e qualquer dúvida que surgir, é só não ter vergonha e buscar 

conhecimento e não mais me fragilizar e nem me sentir incapaz. O curso fez com 

focasse meu olhar e fosse mais atenciosa com as pessoas deficientes, levando em 

conta o que aprendi. Já estou aplicando os conhecimentos do curso em minha 

própria casa com minha mãe que é idosa. Uma vez que sou professora, tenho 

diariamente a inclusão como desafio. Embora a escola pública tenha atendido 

muitas crianças com deficiências, a formação de educadores foi praticamente 

inexistente; assim, o curso foi importante.  Esse curso me mostrou um mundo que eu 

não conhecia, os direitos do deficiente, eu aprendi e estou muito orgulhoso. Uma 

contribuição deste curso é a possibilidade de ajudar diretamente no atendimento às 

pessoas nestas condições, pois além, dos conteúdos ensinados, também ganhei 

mais confiança. O embasamento teórico, as reflexões durante as atividades e as 

possibilidades do uso de uma tecnologia possibilitou a apropriação de um assunto 

importante e atual na educação. O curso contribuirá muito, tanto que vou levar 
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adiante meu curso de libras até o fim; se possível, pretendo ser tradutora e 

interprete. Depois desse curso, comecei a reparar mais nos lugares e ambientes que 

não têm acessibilidade, como rampas, elevadores, corrimãos etc.,   pois sou 

professora e tenho muitos alunos deficientes; sei que melhorarei a minha prática. 

Acredito que posso melhorar a minha atuação e fornecer um ensino de qualidade 

para meus educandos, não só os deficientes, mas com certeza, também, os demais 

que, ao respeitar as diferenças, serão pessoas mais fraternas. Eu, que estou 

cursando pedagogia, este curso foi bastante importante na minha carreira; descobri 

que precisamos mudar muito em relação às pessoas com necessidades especiais, 

principalmente no trânsito das cidades pequenas, onde não tem semáforo, não tem 

faixa de pedestre, não tem sinais sonoros; tentarei junto com a população cobrar dos 

órgãos públicos pra que se comece a pensar em melhoria no trânsito da cidade, 

principalmente para as pessoas com necessidades especiais. O curso mudará 

minha autonomia ao lidar com todos tipos de pessoas”. 

 

C. Trabalho educativo tema inclusão e trânsito 

“Trouxe conhecimento de como auxiliar as pessoas com deficiência sempre 

que me for solicitado e, enquanto educador, repassarei de forma lúdica e de acordo 

com a faixa etária dos meus alunos os conhecimentos adquiridos para que os 

mesmos possam saber desde a nomenclatura correta até como auxiliar um 

deficiente visual a fazer uma travessia. O curso contribuirá muito com minha atuação 

como educador, pelo fato de seu conteúdo ser atual e vir de encontro com a 

realidade que as escolas encontram-se a realidade da Inclusão. O curso promoveu a 

reflexão e estimulou o início de trabalhos com alunos referentes ao tema; ajudará 

muito no trabalho de educação para o trânsito que venho desenvolvendo. Para mim, 

é muito importante conhecer as diferentes deficiências e as alternativas para 

melhorar a acessibilidade; trabalho com educação de trânsito, e nada melhor que 

um assunto que muitos não levam em conta porque não afeta uma grande parcela 

da população; mais vai abrir caminhos para que eu possa trabalhar no sentido da 

inclusão social em minha escola. O curso contribuirá em diversos momentos, desde 

a elaboração do Projeto Político Pedagógico, até a sua aplicação dentro do espaço 

escolar. Esta capacitação contribuirá, enfatizando ainda mais a minha atuação como 
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multiplicador de atitudes cidadãs e seguras no trânsito aos alunos para ser 

pedestres, ciclistas, condutor ou passageiro de veículo, além da infindável 

transmissão de valores que nós, professores, damos aos nossos alunos como 

responsabilidade, gentileza, respeito e cidadania dentro e fora da escola. Com este 

foco, da inclusão, para o trabalho escolar, podemos contribuir para a formação de 

um cidadão mais consciente pelo nosso meio ambiente, sem preconceitos e 

responsável por uma sociedade não somente inclusiva, mas integradora. Com 

certeza; atualmente tenho um novo olhar em relação às questões da inclusão e ao 

trânsito na cidade. Reconheço que o tema trânsito pode ser trabalhado em todas as 

disciplinas, como tema transversal, ora como tema principal, ora para ilustrar os 

demais conteúdos, sem anular a importância no currículo escolar. Toda vez que 

aprendemos algo novo, que vem a acrescentar, isto favorece na nossa prática 

docente; me pego lembrando das aulas dos slides, então procuro orientar os pais de 

meus alunos, os próprios alunos, até mesmo nas questões das lutas que devemos 

promover pelos nossos direitos, pois muitas vezes os pais abrem mão de muita 

coisa por não saberem valer os direitos. O curso veio somar à minha prática em sala 

de aula; sempre procuro trabalhar de forma a incluir todos os alunos na mesma aula, 

garantindo o conteúdo curricular, porém, procuro adequar as atividades para que 

todos possam realizá-las e dialogar com outros alunos para que entendam a 

necessidade de incluir”. 

 

 

 

D. Recursos Didáticos. 

“O curso contribuiu fornecendo subsídios (vídeos, textos, referencias de sites) 

para reflexão e ação em sala de aula, como forma de lidar com as deficiências e 

diferenças e respeito que é o fundamental. Poderei atuar no meu dia a dia, citando 

exemplos para os meus alunos e utilizando o material fornecido em sala e através 

dos exemplos citados; e, para as crianças do CEI, farei brincadeiras exemplificando 

as diferentes situações de trânsito e as abordagens para diferentes tipos de 

deficiência. Os vídeos, textos e materiais dispostos no ambiente virtual podem ser 

incorporados à prática em sala de aula. Aprendi muito com a pesquisa do entorno da 
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escola; pude observar quanta coisa podemos melhorar de acessibilidade no bairro, e 

são muitas vezes atitudes simples, como atravessar na faixa de pedestres, e que a 

guia seja rebaixada para o acesso de todos, além de medidas como: reparos nas 

calçadas quebradas, a construção do acesso a deficientes físicos e visuais na 

escola, a instalação de sinalização que indique a importância da redução de 

velocidade em frente à escola. O Curso da CET favoreceu com atividades que 

trabalham o exercício da cidadania, educação, inclusão e segurança no trânsito para 

com os alunos, fazendo com que levem os conhecimentos discutidos na escola, 

para dentro de suas casas de forma que esta ação ganhe significado na medida que 

a qualidade de suas vidas e da comunidade, mude para melhor. O curso me ajudará 

através da bibliografia, das orientações sobre formas de abordagem e recursos 

pertinentes às aprendizagens dos deficientes; enfim, é mais um material de apoio 

importante para a atuação pedagógica”. 

 

 

Pergunta 9. Registre comentários e/ou sugestões 

 

 

 Gráfico 64 - Curso inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 9 

 

Nessa questão, o professor poderia comentar livremente ou sugerir algo que 

considerasse pertinente ao curso. A análise do gráfico mostra que 60% dos 
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professores teceram elogios ao curso e materiais, e agradeceram a oportunidade de 

participação; 18% elogiaram a atuação do tutor; 7% fizeram sugestões para melhoria 

do curso; 1% fizeram críticas ao curso. 

 

Resultados Qualitativos – Desenvolvimento do Discurso do Sujeito 

Coletivo 

 

A questão 9 obteve os seguintes Discursos do Sujeito Coletivo para cada 

categoria: 

 

A. Agradecimento e elogios ao curso e materiais 

“Parabéns pelo curso; a prefeitura poderia torná-lo obrigatório para todos os 

professores da rede municipal de ensino. Gostei muito do curso; os conteúdos foram 

abordados de uma forma dinâmica, que nos faz ficar interessada no que estamos 

estudando; a metodologia é ótima. Sendo um curso EAD, confesso que fiquei 

surpreso com a qualidade do curso; teve um conteúdo bastante esclarecedor, de 

fácil compreensão, sem ser tão cansativo; parabéns a todos os envolvidos na 

elaboração do curso. O curso é muito bom; ter as animações narrando o curso é 

ótimo; dá para entender muito mais. Faço vários cursos de senacsp, mas se eles 

adotarem estas animações, ficaria tão bom quantos os da CET. Simplesmente amei 

a experiência: Carlos e Débora são incríveis, a plataforma é um convite quase 

irrecusável à interação; sou muito grata pela oportunidade e parabenizo a equipe 

toda: sei como é difícil operacionalizar um projeto onde estão envolvidas 

concepções (de trânsito e de educação) diferenciadas, ainda mais através de 

uma ferramenta tão elaborada e de tamanho potencial multiplicador, 

incomparavelmente construtivo. Parabéns às pessoas que elaboraram o curso. Foi o 

melhor curso a distância que já fiz, sobretudo pelo método de apresentação que não 

é monótono. Os vídeos também são de ótima qualidade. Peço que me comuniquem 

quando tiverem novos cursos na área de acessibilidade, educação inclusiva. 

Agradeço a iniciativa da CET; ótima ideia, pois precisamos levar todo esse conteúdo 

para as escolas, pois vivemos hoje a troca de valores; esses jovens, enquanto 

pequenos, são ainda fáceis de absorver essa ideia do respeito ao próximo e ao mais 
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velho; temos que mostrar a eles o que é ser um cidadão; eu já faço minha parte; e 

a minha luta, procurar sempre estar bem informado e usar como arma no resgate de 

cada um contra as drogas, a vida na rua, a fome, por um dia melhor”.    

 

B. Sugestão 

“Formatar um curso especifico sobre adaptações nas unidades educacionais. 

Criar um módulo especifico de educação inclusiva. Disponibilizar os vídeos para uso 

nas escolas. Criar uma apostila do curso em pdf. Criar o curso em formato off line, 

para quem não tem acesso à internet. Inserção de chat para interatividade 

tutor/cursista. Aumentar a carga horária. Ter mais encontros presenciais. Aulas 

também sejam disponíveis em texto, para viabilizar o acesso pelas pessoas com 

deficiência visual. Que as aulas tenham acessibilidade para o uso de programas 

leitores de tela ou que sejam lidas pelos professores Debora e Carlos - foi ótima a 

interação com eles; me vi algumas vezes conversando com eles”. 

 

C. Crítica 

“Aula 3 excessiva e maçante. Dividir a aula três em duas partes. Achei o cap. 

3 muito longo e cansativo. Com relação às aulas, enquanto se ouvia a fala dos 

desenhos, aparecia um texto diferente para ler e não acho isso adequado pois a 

pessoa tem que se dividir entre duas atividades que exigem muita concentração; 

assim, se dispersa entre ler e ouvir e aí, pode ficar atrapalhada. Parece que foi 

colocado muita informação num mesmo espaço. Melhor cortar os capítulos pela 

metade - e ainda vai ficar longo, separando leitura de audição. Não consegui 

acessar o conteúdo de algumas aulas. Mandei vários e-mails para tutoria; ou não fui 

compreendido ou realmente não responderam.  Percebi que o tutor perseguia alguns 

alunos. As animações em flash dificultam o acesso da plataforma por pessoas 

deficientes visuais. A pratica de colocar desenho animado com conteúdo torna difícil 

prestar atenção sem ficar irritado, infelizmente a configuração de internet em nosso 

trabalho torna os vídeos inacessíveis; por isso, sugerimos a futuro mais textos, ou 

disponibilização em CD ou downloads”. 
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D. Elogio aos tutores 

“Os tutores são bastante eficientes; o retorno é sempre rápido, e as dúvidas 

são sanadas rapidamente. Parecem ser pessoas que têm muita capacidade para 

ministrar um curso deste tipo; demonstraram ter conhecimento do assunto; sempre 

dando devolutivas e orientações; gostei muito da atuação do tutor, pois todas as 

respostas que respondi, percebi claramente que ele leu e analisou e postou sua 

análise. Tutor mostrou-se muito próximo. De todos os cursos que fiz pela CET, este 

tem os tutores mais presentes”. 

 

2ª Etapa – perguntas do questionário pós capacitação 

 

Questão 10a. Após a sua participação no curso de capacitação para 

professores oferecido pela CET de São Paulo, na modalidade a distância, você 

utilizou o conteúdo do curso para desenvolver algum projeto ou atividade em 

sua escola? 

 

A. Sim 

B. Não 

 

 

 Gráfico 65 - Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 10a 
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Com relação ao questionamento se houve ou não aplicação do conteúdo do 

curso em atividades com o tema trânsito, 59% dos professores afirmam que sim, que 

houve a elaboração de projeto/atividade com o tema trânsito e inclusão. 

 

Questão 10b. Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 

 

A. Cidadania e diversidade 

B. Inclusão e sociedade 

C. Desenho universal e cidadania 

D. Inclusão e diversidade 

E. Trânsito e Inclusão 

F. Cidadania e Inclusão 

 

 

 Gráfico 66 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 10b 

 

 

Com relação aos temas abordados nos projetos/atividades elaborados pelos 

professores, 44% afirmam ter abordado o tema Cidadania e Inclusão. Os demais 

temas citados são: Cidadania e Diversidade, Inclusão e Sociedade, Desenho 

Universal e Cidadania, Inclusão e diversidade e Trânsito e Inclusão. A temática 
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inclusão foi abordada com diferentes interfaces dentro do contexto de trânsito, 

cidade e convivência social.  

 

Questão 10c. Caso não tenha implantado projeto;atividade, qual foi o 

maior obstáculo que impediu esta implantação? 

 

A. Falta de apoio e recursos na escola 

B. Excesso de alunos em sala de aula 

C. Incompatibilidade com conteúdo com a rotina 

D. Falta de engajamento dos colegas 

E. Dificuldade de trabalhar em grupo com professores e alunos 

F. Desinteresse por parte da direção e corpo docente 

 

 

 Gráfico 67 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 10c 

 

Ao questionarmos os participantes que não aplicaram o conteúdo do curso 

em atividades/projetos em sala de aula, 32% apontam como motivo a falta 

de apoio e de recursos na escola, seguida pela dificuldade de trabalhar em 



303 

 

 

 

grupo com professores e alunos (31%). São citados também o 

desinteresse da direção e professores (16%), a falta de engajamento dos 

colegas (17%) e o excesso de alunos em sala e incompatibilidade do 

conteúdo e rotina com 2% cada.  

 

Questão 11 a. Qual o tipo de atividade desenvolvida? 

 

A. Projeto Interdisciplinar 

B. Palestra para a comunidade 

C. Aula e atividades 

 

 

 Gráfico 68 - Curso inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 11a 

 

 

Questão 11b. Quais os recursos utilizados? 

 

A. Dramatização 

B. Exposição de Desenhos 

C. Exposição em Power Point 

D. Criação de folhetos 

E. Produção de Textos 
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F. Pesquisa na internet/biblioteca física 

G. Entrevistas 

H. Dinâmica de grupo 

 

 

 Gráfico 69 - Curso Inclusão da Pessoa com Deficiência - Questão 11b 

 

 

Com relação ao grupo de participantes que aplicou o conteúdo da 

capacitação em atividade/projetos, 49% indicaram ter implantado projetos 

interdisciplinares, utilizando recursos, tais como Pesquisa na Internet (94%), 

Produção de Textos (87%) e Dinâmicas de Grupo com 74%. São citados, também, 

recursos, como criação de folders (43%), Exposição em Power Point (37%) e 

Entrevistas (28%). Foram contemplados com percentuais menores recursos de arte-

educação, tais como dramatização (22%) e exposição de desenhos (6%).  

 

 

5.2.4.1 Conclusão da Análise dos dados da pesquisa do Curso Inclusão da 

pessoa com deficiência e mobilidade reduzida  

 

A pesquisa realizada com os participantes do curso Inclusão da pessoa com 

deficiência e mobilidade reduzida apresentou resultados muito positivos em, 
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praticamente, todos os quesitos do questionário aplicado. Foram tabulados 1.597 

questionários de 119 cursos realizados no período de julho de 2010 a dezembro de 

2012. 

Com relação aos conteúdos abordados e à carga horária, respectivamente 

96% e 90% consideraram suficientes 

A interação com o tutor e a metodologia na avaliação do quesito “adequada”, 

receberam, respectivamente, 96% e 98% das respostas. 

Os canais de contato com a tutoria – e-mail, fóruns, telefone e aula presencial 

- receberam o percentual de 96% para “suficientes”. 

Os recursos didáticos foram avaliados em 97%, somadas as alternativas 

“ótimo” e “bom”, sendo que 76% consideraram ótimo e 21% escolheram a opção 

“bom”. 

Quanto aos conteúdos abordados, 35,11% consideraram “todos os conteúdos 

importantes”; 19,39% apontaram os conteúdos da aula 01 como mais importantes, 

ressaltando temas como o histórico da questão da inclusão no cenário nacional e 

mundial. Respectivamente 14,34% e 14,05%, consideraram as aulas 03, cujo tema 

mais citado foi a inclusão em ambiente escolar, e 04, com o tema apontado como 

mais relevante foi a circulação e mobilidade da pessoa com deficiência. A aula 02 foi 

apontada por 6,03% dos professores e o tema mais citado foi a legislação para a 

pessoa com deficiência. Citando além das aulas virtuais, obtivemos 5,44% para os 

recursos didáticos; pouco mais de 1% para o tutor e, também, com mais de 1%, os 

fóruns de discussão. Diferentemente dos demais cursos, este apresenta a citação 

dos participantes sobre a importância dos fóruns de discussão, como conteúdo para 

aprendizagem. 

Com relação à contribuição do curso para atuação docente, 32% 

responderam que o curso contribuiu para aperfeiçoamento profissional; 32% 

afirmaram sobre a contribuição quanto à importância do trabalho educativo 

relacionado com a inclusão e trânsito; 4% disseram que o curso contribuiu com 

recursos didáticos para o professor.  

A seguir, destacamos algumas respostas dos professores: 

“Quero construir e repassar o conhecimento adquirido, de forma a influenciar 

positivamente, e conscientizar a todos sobre a necessidade de igualdade na 
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diversidade”; “Ser um agente de inclusão, solidário e preocupado com o outro, 

respeitar as divergências e aceitar as diferenças, enfocar a socialização e a 

reintegração, proporcionando harmonia e melhor qualidade de vida, entre pessoas, 

seres vivos e meio ambiente”; “Quero trabalhar com crianças deficientes e contribuir 

para o meu crescimento científico, para obter mais conhecimentos e dicas de como 

trabalhar com eles, foi muito bom e quero influenciar outras pessoas”; “O curso, em 

primeiro lugar, contribuiu para mudar a minha posição, a minha atitude, e o meu 

comportamento com relação ao tema inclusão”; “Embora a escola pública tenha 

atendido muitas crianças com deficiência, a formação de educadores foi 

praticamente inexistente, assim o curso foi importante”; “Este curso me mostrou um 

mundo que eu não conhecia, os direitos do diferente, eu aprendi e estou orgulhoso”; 

“Uma contribuição deste curso é a possibilidade de ajudar diretamente no 

atendimento às pessoas nestas condições, pois além dos conteúdos ensinados 

também ganhei mais confiança”; “O curso promoveu a reflexão e estimulou o início 

de trabalhos com alunos referentes ao tema, ajudará muito no trabalho de educação 

de trânsito que venho desenvolvendo”. 

Na última questão, uma pergunta aberta na qual o professor podia comentar 

ou fazer alguma sugestão, 60% deles fizeram agradecimentos e teceram elogios 

gerais ao curso e matérias disponibilizados na plataforma de ensino a distância; 7% 

apresentam sugestões; e 18% elogiam a atuação dos tutores. De todos os cursos, 

este é o que apresenta o percentual mais significativo com relação à atuação do 

tutor.  

Destacamos algumas respostas dos professores: 

“Sendo um curso em EAD, confesso que fiquei surpreso com a qualidade do 

curso; teve um conteúdo bastante esclarecedor, de fácil compreensão, sem ser tão 

cansativo; parabéns a todos os envolvidos”; “Foi o melhor curso a distância que fiz, 

sobretudo pelo método de apresentação que não é monótono”; “Ótima ideia, pois 

precisamos levar todo esse conteúdo para as escolas, pois vivemos hoje a troca de 

valores, esses jovens enquanto pequenos, são ainda fáceis de absorver essa ideia 

do respeito ao próximo e ao mais velho; temos que mostrar a eles o que é ser 

cidadão, usar como resgate por um dia melhor”; “Tutor mostrou-se muito próximo. 

De todos os cursos que fiz pela CET este tem os tutores mais presentes”. 
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Quanto à aplicação do conteúdo da capacitação, a pesquisa pós-curso 

apresentou percentual de 59% para a resposta positiva no que diz respeito ao 

desenvolvimento de projetos/atividades. Os temas contemplados foram: Cidadania e 

Diversidade, Inclusão e Sociedade, Desenho Universal e Cidadania, Inclusão e 

Diversidade e Trânsito e Inclusão. Quando questionado, o grupo que não aplicou o 

conteúdo do curso em atividades/projetos na sala de aula, 32% apontaram a falta de 

apoio da escola e a falta de recursos; enquanto 31% indicaram dificuldades para 

trabalhar em grupo com professores e alunos. Aqueles que aplicaram os conteúdos 

do curso afirmaram que o fizeram em forma de projetos(49%), utilizando recursos 

como pesquisa na internet e biblioteca física (94%), produção de textos (87%) e 

aplicação de dinâmicas de grupo (74%). São citados, também, o uso de recursos de 

arte-educação tais como dramatização (22%) e exposição de desenhos (6%). 

Após analisar as respostas sobre a avaliação do curso inclusão da pessoa 

com deficiência e mobilidade reduzida, concluímos que a capacitação foi bem 

avaliada pelos professores. Chamou a atenção o despertar do professor para a 

questão da Inclusão na escola, e a forma como ele demonstra interesse em 

disseminar o tema, ora relacionando a questão do trânsito, ora relacionando 

exclusivamente a importância da inclusão, em todas as esferas, como exercício de 

cidadania. As questões abertas mostram falas otimistas que apontaram o despertar 

do professor para o engajamento tanto na escola, como em sua vida pessoal. Os 

temas meio ambiente e sustentabilidade apareceram esporadicamente em algumas 

respostas, mas não foi comum ao longo das respostas ao questionário. Quanto à 

aplicação do curso em atividades/projetos na sala de aula, 59% responderam 

positivamente; 49% afirmaram ter implantado algum projeto na escola. Aqueles que 

não aplicaram, responderam como principal motivo a falta de apoio e de recursos na 

escola (32%). Com relação aos recursos utilizados pelos professores que aplicaram 

o conteúdo do curso em sala de aula, verificamos haver predomínio de técnicas que 

envolviam a produção de texto (87%) e de pesquisa (94%), seguida por dinâmicas 

de grupo (74%), aparecendo em menor percentual o uso de recursos de arte-

educação (desenhos e dramatização). Acreditamos que o uso de dinâmicas de 

grupo tenha sido influenciado diretamente pelo conteúdo do curso, uma vez que, 

durante a capacitação, são estimuladas e propostas atividades que promovem a 
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reflexão por parte do aluno quanto a colocar-se no lugar do outro, buscando, 

principalmente o entendimento sobre as dificuldades e limitações envolvidas nos 

diferentes tipos de deficiências.  

 

5.2.5 Curso - Sustentabilidade e Trânsito 

 

O total de questionários respondidos no curso Sustentabilidade e Trânsito 

corresponde a 161 participantes 

 

Pergunta. 1 Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessivos 

 

 

 Gráfico 70 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 1 

 

 

Ao analisarmos o gráfico, é possível identificar que a maioria dos participantes 

do curso de Sustentabilidade consideraram suficiente o conteúdo desenvolvido 

durante o curso, ou seja, 98%; apenas 1% avaliou o conteúdo como insuficiente; 1% 
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consideraram excessivo. Concluímos que, com relação aos conteúdos, podemos 

considerá-los adequados ao propósito do curso. 

 

 

Pergunta 2. Você considera a metodologia usada no curso: 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 

 

 

Gráfico 71 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 2 
 
 

O gráfico mostra que 98% dos professores consideraram adequada a 

metodologia. Não há indicação da escolha do quesito inadequada para metodologia; 

2% não responderam a essa questão. Concluímos que, com relação à metodologia, 

podemos considerá-la adequada ao propósito do curso. 

 

Pergunta 3. Os recursos didáticos utilizados foram: 

 

a. Ótimos 

b. Bons 

c. Regulares 
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d. Ruins 

 

 

 Gráfico 72 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 3 

 

 

Ao analisar o gráfico, podemos identificar que 96% dos professores 

consideraram os recursos didáticos ótimos e bons; 2% citaram como regulares; não 

houve citação de que eram ruins. Concluímos que, com relação aos recursos 

didáticos, o curso foi muito bem avaliado. 

 

Pergunta 4. A carga horária foi: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessiva 
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Gráfico 73 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 4 

 

 

Ao analisar o gráfico, é possível saber que a maioria dos participantes do 

curso Sustentabilidade consideraram suficiente a carga horária desenvolvida durante 

o curso, ou seja, 89%; apenas 7% avaliaram a carga horária como insuficiente, 1% 

avaliou excessiva. Concluímos que, com relação à carga horária, podemos 

considerá-la adequados ao propósito do curso. 

 

Pergunta 5. A interação com o tutor foi: 

 

a. Adequada 

b. Inadequada 
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 Gráfico 74 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 5 

 

 

A interação com o tutor, segundo demonstração do gráfico, apresenta-se 

como adequada em 95%; apenas 1% cita como inadequada; 4% não responderam a 

essa questão. 

 

 

Pergunta 6. Os canais de contato com a tutoria (e-mail, telefone) foram: 

 

a. Suficientes 

b. Insuficientes 

c. Excessivos  
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Gráfico 75 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 6 

 
Os canais de contato com a tutoria, segundo nos mostra o gráfico da questão 

6, foram considerado suficientes por 94% dos professores; 2% avaliaram 

insuficientes. Não houve citação para o quesito excessivo. Nesse curso foram 

utilizados canais como e-mail, telefone e fórum de discussão, além da aula 

presencial. 

 
Pergunta 7. Quais conteúdos você considerou mais importantes? 

 

 

Gráfico 76 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 7 
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Discurso dos Sujeito Coletivo questão 7. 

 

Todos  

“Todos os conteúdos foram importantes, pois seguiram uma linha onde um 

conteúdo completava o outro. Não há como eleger um entre tantos conteúdos 

importantes”. 

 

Aula 1  

“A teoria de Gaia e o conceito de sustentabilidade”. 

 

Aula 2  

“Panorama histórico mundial e local, e o conceito de cidade sustentável”. 

 

Aula 3 

“Mobilidade Urbana, o histórico dos transportes e os reflexos no cotidiano da 

cidade; meios de transportes e formas de deslocamento pela cidade menos 

poluentes”. 

 

Aula 4 

“Cidadania, ética e espaço público. Meio Ambiente degradado e 

consequências. Recuperação do meio ambiente em espaço urbano; projeto final”. 

 

Recursos Didáticos  

“Os recursos utilizados foram muito diversificados e atraentes. Muito bom os 

recursos; dinâmicos e bem esclarecedores”. 

 

Tutor  

“O apoio do tutor foi importante para esclarecer dúvidas. Houve uma grande 

participação do tutor, ao postar material complementar ao material disponível no 

curso”. 
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Pergunta 8. De que forma o curso contribuirá para a sua atuação, 

enquanto profissional e na sua vida pessoal? 

 

 

 Gráfico 77 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 8 

 

Questão 8 Discursos do Sujeito Coletivo sustentabilidade 

 

A. Formando como multiplicador 

“Contribuirá para minha atuação, transformando-me em agente multiplicador, 

atuando na comunidade e passando tudo que foi de aprendizado neste curso. Na 

mudança de atitudes, que passarei a adotar e divulgar para todos do meu convívio. 

Em projetos que farei com meus alunos na escola. Contribuirá tanto na minha vida 

profissional como no pessoal; é um curso que forma multiplicadores; os conceitos e 

entrevistas, os temas nos dão embasamento para multiplicar esta informação. O 

material didático serve de apoio para tornarmos multiplicadores”. 

 

B. Promovendo cidadania 

“O curso colaborou para entender alguns conceitos esquecidos por mim, não 

só como motorista, pedestre, mas, principalmente, como cidadão. Mostrou também a 

responsabilidade que tenho como educador de repassar este conhecimento cidadão. 
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Na minha prática diária como coordenadora pedagógica, pois nessa função colaboro 

com a formação continuada de um grupo de professores, e esses com a formação 

integral dos alunos; e meu ambiente de trabalho (a escola) necessita promover 

ações educativas que envolvem a ética e a responsabilidade de estar no mundo, de 

fazer parte de um mundo que é compartilhado por diferentes seres vivos, um mundo 

cidadão; todos com direito à vida. É interessante revermos a nossa prática, seja ela 

como educador, condutor ou simplesmente um indivíduo que participa ativamente da 

cidadania. Sou professora e gosto de dar exemplos aos meus alunos, principalmente 

nos meus atos; não admito uma pessoa jogar lixo no chão e não faço isto de 

maneira alguma; fui educada desta forma e tento passar esse ensinamento à minha 

turma. Trouxe a percepção de que sustentabilidade não é só reciclar o lixo e 

devemos procurar ser sustentáveis também nas relações humanas; e o trânsito se 

insere nesse tecido das relações. Contribuiu no sentido de nos munir de melhores 

argumentos para conscientizar o aluno e fazê-lo um cidadão consciente de suas 

responsabilidades com o Planeta Terra”. 

 

C. Promovendo sustentabilidade e meio ambiente 

“Através do curso e das questões discutidas no fórum, pude  compartilhar de 

experiências das quais contribuíram para meu  amadurecimento; tinha noção de 

quanto a sustentabilidade é  importante, mas, atualmente, percebo que ela não é 

apenas importante, e sim,  necessária; por isso,  mudei pequenos hábitos, como 

evitar andar de carro e optar por caminhadas e  bicicletas; e pude também auxiliar 

meus filhos e meus alunos sobre esse assunto  atual e de grande importância, 

explicando o que acontecerá se não houver  mudanças; assim mostrei o caminho; 

agora depende deles seguir; acredito que ambos se  tornarão cidadãos conscientes 

como eu me tornei. Entendo que, profissional e pessoalmente, este Curso 

possibilitou o acesso a informações sobre sustentabilidade que inicialmente eu não 

tinha, como os aspectos históricos, a metodologia grega. É um estimulo desenvolver 

projetos sobre sustentabilidade e trânsito com os alunos de forma mais qualitativa. 

Acreditamos que ações de sustentabilidade são grandiosas e impossíveis de serem 

realizadas individualmente, sendo o que foi trabalhado neste curso servirá como 

base para quebra de paradigmas, ocasionando mudança de comportamento, tanto 
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na vida profissional quanto na vida pessoal. Pude com os fóruns e as atividades ter 

um outro olhar sobre sustentabilidade e trânsito, podendo trabalhar de diferentes 

formas com nossos alunos. Com os conhecimentos adquiridos aqui através da troca 

de experiências, será possível desenvolver na escola onde trabalho projetos de meio 

ambiente e trânsito. O curso me levou a refletir sobre a importância de se trabalhar o 

tema em sala de aula, pois não somos educados para sustentabilidade no trânsito e, 

se mudarmos essa questão, então estará feita a diferença.  Tudo que foi nos 

mostrado já é válido para que tenhamos a cada dia mais consciência da importância 

de conservarmos nosso planeta e suas riquezas naturais; e também temos que 

pensar que mundo deixaremos para as futuras gerações. E por meio da educação, 

temos uma grande chance de iniciar essa conscientização sobre a importância da 

conservação do nosso planeta com as crianças e, dessa forma, podemos formar 

cidadãos conscientes com a importância de um mundo sustentável. O curso me 

levou a refletir sobre a importância de se trabalhar o tema em sala de aula, pois não 

somos educados para sustentabilidade no trânsito; e se mudarmos essa questão, 

então estará feita a diferença. Conheci um outro lado da sustentabilidade que eu 

ainda não havia explorado. Em minha vida profissional, servirá de norteador para 

pesquisas e pessoalmente possibilitará que eu tenha uma visão e coloque em 

prática ações que contribuam para a sustentabilidade do trânsito em minha cidade”. 

 

D. Atualização e Formação 

“O curso permitiu me atualizar; portanto, será útil no meu trabalho e na minha 

vida. Novas reflexões, novos pontos de vista. Adquiri novos conhecimentos, 

aprimorei alguns que possuo, troquei informações com outras pessoas; estudo e 

enriqueço minhas ações educativas; tenho oportunidade de contribuir positivamente 

com o plano de carreira. Sempre podemos rever a nossa pratica, com novas 

informações, expandindo informações e procurando ser mais crítico”. 

 

E. Fornecendo subsídios para atuar 

“O curso contribuiu para uma reflexão constante quanto aos problemas diários 

que nos cercam e que não poderemos simplesmente ignorá-los; é necessário agir. 

Mostrou a possibilidade de aplicação direta na orientação aos usuários do transito. 



318 

 

 

 

Vou trabalhar a ação coletiva que elaborei para o curso na minha sala com a minha 

turminha. Foi momento que nos envolvemos mais com tema, podendo refletir, trocar 

ideias e sugestões; analisar como estamos lidando com isso e de que forma 

podemos incentivar nossos alunos. Me fez repensar e rever alguns gestos; me pego 

agora discutindo coisas, que até então passavam desapercebidas e na vida 

profissional, como educadora, posso contribuir com ações na educação para a 

sustentabilidade.  Aprendi um pouco mais sobre sustentabilidade e usarei os 

conteúdos para realizar projetos com os alunos. Trabalhei este tema junto com os 

alunos e vi a mudança de comportamento, tanto deles como minha, tendo um 

pensamento crítico antes de executar alguma tarefa”. 

 

Pergunta 9. Deixe aqui seus comentários e/ou sugestões 

 

 

 

 Gráfico 78 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 9 

 

 

Questão 9 – Discursos do Sujeito Coletivo Sustentabilidade 
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A. Agradecimentos pela participação 

“Só tenho a agradecer a todos os participantes do curso, aos organizadores, e 

ao tutor. Gostei do curso, do fórum, dos textos, de tudo. Agradeço a participação 

neste curso muito interessante, pois podemos pensar em um ambiente sustentável 

em vários segmentos e que diretamente atingem nossa qualidade de vida. A 

Educação Ambiental, a Educação para a Cidadania, a Educação para o 

Trânsito, Sustentabilidade em diferentes áreas, inclusive no trânsito, devem constar 

em nossas discussões com os alunos para que haja conscientização e mudanças de 

comportamentos, oportunizando cidadãos críticos, reflexivos e ativos em nossa 

sociedade. Tenho que agradecer a oportunidade a mim oferecida e parabenizar a 

equipe de organização e também ao professor; continuem sempre levando 

conhecimento e informações fundamentais, as quais provocam incômodos e  geram 

mudanças de hábitos e atitudes, garantindo com isso a eficiência do processo 

educativo; vá em frente e realize sempre mais Quero de coração agradecer a 

oportunidade que toda a equipe do CET nos proporcionou através deste curso de 

Sustentabilidade e, acreditando que nós faremos a diferença, depois de pôr em 

prática tudo o que vimos e aprendemos aqui; parabéns pela iniciativa; com certeza, 

muitos que aqui estiveram levarão para todos os cantos deste mundo um pouquinho 

desta necessidade de viver que nosso planeta precisa e, assim, nós tb iremos 

usufruir de toda a beleza que ele têm a nos revelar a cada novo dia. Agradeço muito 

a oportunidade de ter feito esse curso tão bom e ter superado as expectativas diante 

do curso”. 

 

B. Parabeniza o curso 

“Continuem assim, pois este curso é de grande valia para o ser humano e 

nosso planeta. O curso atingiu seu objetivo, porque, além de conservar-me como 

aluna, ainda traz novos desejos para novas participações; educação é sedução. 

Achei o curso muito interessante; espero que continuem oferecendo novas 

oportunidades; o tema sustentabilidade foi bem colocado, pois é a necessidade 

global do momento; parabéns a equipe. Parabenizo a todos que participaram para a 

formação do curso e aos profissionais da CET que trouxeram tantos conhecimentos 

valiosos para nós e nos acolheram com tanto amor e dedicação. Parabenizo a 
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coordenação do curso pela brilhante proposta, interativa e reflexiva; estou muito 

satisfeita. Parabenizo todos que participaram do desenvolvimento do curso, desde a 

inscrição até sua finalização; posso dizer foi um dos melhores cursos que realizei 

este ano; gostaria de parabenizar toda a equipe e agradeço pela oportunidade a 

todos”. 

 

C. Ambiente Virtual de Aprendizagem muito simples 

“A plataforma é de fácil navegação, e o material disponibilizado agregou 

positivamente o conteúdo do curso. A plataforma é de fácil acesso mesmo para 

quem não tem muita facilidade com o computador”. 

 

D. Recursos de boa qualidade 

“Gostei muito de fazer este curso pela CET; o material disponibilizado é muito 

bom; as sugestões de filmes são ótimas e as trocas de experiência nos fóruns 

ajudaram a enriquecê-lo. Gostei muito dos vídeos, das entrevistas e do enredo 

musical; foi bastante didático.  O curso foi muito dinâmico e interativo; aprendemos 

os conteúdos fazendo uso de diversos recursos o que deixou o curso prazeroso de 

realizar-se. Adorei o material; as animações são bastante instrutivas, claras e 

prazerosas de assistir. Espero que nunca tirem dos cursos os vídeos com os 

desenhos explicando o conteúdo, pois são didáticos e de fácil compreensão”. 

 

E. Formação Cidadã 

“O curso me fez refletir sobre as ações das pessoas em relação ao trânsito e 

à importância de agir como cidadão. Esta formação mostra que as soluções para 

resolução dos problemas podem ser viáveis, desde que haja intervenção política e 

com a boa vontade e conscientização do povo. O curso contribui para o despertar 

das atitudes cidadãs e ajuda nesta formação”. 

 

F. Forneceu subsídios para o trabalho na escola 

“Achei o curso maravilhoso, tanto que pretendo fazer outros. Além disso 

proporcionou a oportunidade de juntamente com meus colegas de profissão de 

realizar um projeto em nossa escola com grande sucesso. Entendemos que 
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educação de trânsito deva fazer parte do currículo oficial em todas as escolas 

públicas ou particulares”. 

 

G. Tutor participativo 

“Bom, fiquei muito triste que esse curso terminou eu estava adorando; achei a 

minha tutora maravilhosa, muito participativa. Penso que algo que não pode ser 

esquecido é como a Tutora esteve sempre de prontidão, sanando dúvidas, 

orientando e até mesmo incentivando-nos nesse processo. A maneira acolhedora e 

monitoramento do Tutor destaca-se, também. O tutor é totalmente comprometido 

com o curso e conosco, os alunos; enviou diversos avisos; é bem acessível”. 

 

H. Curso muito bom 

“Muito bom este curso; os vídeos não são cansativos e chatos, muito pelo 

contrário, seguram você a frente do computador. Gostei do curso, do fórum, dos 

textos, de tudo.  Muito bom; os cursos que vocês nos oferecem enriquecem nossos 

conhecimentos e nos fazem ter uma visão esperançosa de que dia melhores virão. 

Não conhecia esse trabalho realizado pela CET e me surpreendi com a estrutura 

dos cursos, tanto on-line, como presencial; essa reflexão e conscientização junto 

aos educadores são fundamentais para a multiplicação dos conceitos e busca de 

caminhos que possibilitem a formação de uma sociedade mais justa, com 

indivíduos mais conscientes do seu papel no mundo e a preservação do mesmo em 

benefício de todos. Este é o segundo curso que faço com a Cetsp e fiquei 

agradavelmente surpresa com a estrutura do curso, caminhando para atitude 

reflexiva, pontuando qualitativamente o aprendizado. Mais um curso da CET 

realizado e, mais uma vez, gostei da qualidade que vi; faço cursos oferecidos por 

sindicatos e outras empresas educacionais e o CET se destaca perante estes devido 

à atenção que os tutores oferecem, aos conteúdos bases e extras e à diversidade de 

materiais (textos, vídeos, entrevistas, interação com os colegas). O curso trouxe 

várias inquietações que nos circunda; mostrou e contextualizou várias situações 

pertinentes ao tema, possibilitando uma visão global da situação, mas, acima de 

tudo, a necessidade de mudanças, repensar, rever vários segmentos de interesses 

que envolve nossa questão, pois urgentemente precisamos viver sustentavelmente; 
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curso muito bom e foi muito bom participar. Adoro os cursos fornecidos pela CET, 

principalmente por oferecerem formação de qualidade e a distância; curso muito 

bom”. 

 

2ª Etapa – perguntas do questionário pós capacitação 

 

Questão 10a. Após a sua participação no curso de capacitação para 

professores oferecido pela CET de São Paulo, na modalidade a distância, você 

utilizou o conteúdo do curso para desenvolver algum projeto ou atividade em 

sua escola? 

 

A. Sim 

B. Não 

 

 

 Gráfico 79 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 10a 

 

A pesquisa pós-curso, em que perguntamos se o professor realizou algum 

projeto/atividade com o tema trânsito na escola, apresentou 52% de resposta 

afirmativa. 

 

Questão 10b. Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
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A. Meio Ambiente e Trânsito 

B. Transportes alternativos 

C. Poluição do ar 

D. Cidadania e sustentabilidade 

E. Cidadania e Meio ambiente 

 

 

 Gráfico 80 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 10b 

 

Com relação aos temas abordados nos projetos/atividade, há o predomínio do 

tema Meio Ambiente e Trânsito (40%), seguido por Cidadania e Sustentabilidade, 

Cidadania e Meio Ambiente, Poluição do Ar e Transportes Alternativos. Fica 

evidente a aplicação de temas relacionados com a capacitação e suas interfaces.  

 

Questão 10c. Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o 

maior obstáculo que impediu esta implantação? 

 

A. Falta de apoio – escolas e colegas 

B. Alta rotatividade de professores na escola 

C. Falta de tempo para reuniões e trabalho em grupo 

D. Carga excessiva de trabalho 
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E. Assunto contemplado na disciplina Ciências, sem necessidade de 

abordagem interdisciplinar 

F. Indisciplina e falta de comprometimento dos alunos 

 

 

 Gráfico 81 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 10c 

 

 

Quando questionamos os participantes do curso Sustentabilidade e Trânsito 

sobre o porquê de não ter implantado atividades/projetos relacionados com o 

conteúdo em sala de aula, os professores avaliaram como principal motivo a carga 

excessiva de trabalho (47%), seguida de 27% pela falta de tempo para reuniões e 

trabalho em grupo. Curiosamente, 7% apontaram que não realizavam trabalho 

específico relacionado com o conteúdo do curso, por entender que o assunto já era 

contemplado na disciplina de ciências; portanto, sem necessidade de abordagem 

interdisciplinar. 

   

Questão 11a. Qual o tipo de atividade desenvolvida 

 

A. Projeto 
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B. Palestra para a comunidade 

C. Aula e atividades 

D. Pesquisa de entorno 

E. Pesquisa em área relacionada com a preservação ambiental (parques, 

zoológico, entre outros) 

 

 

 Gráfico 82 - Curso Sustentabilidade e Trânsito - Questão 11a 

 

 

Questão 11b. Quais os recursos utilizados? 

 

A. Dramatização 

B. Exposição de Desenhos 

C. Exposição em Power Point 

D. Criação de folhetos 

E. Produção de textos 

F. Pesquisa na internet/biblioteca física 

G. Entrevistas 

H. Dinâmica de Grupo 
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 Gráfico 83 - Curso sustentabilidade e Trânsito - Questão 11b 

 

Com relação aos participantes que aplicaram o conteúdo do curso em 

atividades/projetos em sala de aula, 46% apontam a realização de projetos. Há uma 

pequena porcentagem que indica a pesquisa em local externo à escola (5%), em 

área de preservação ambiental (parques, zoológico, entre outros). Foram utilizados 

recursos como pesquisa na internet e biblioteca física (96%), produção de textos em 

92% e criação de folhetos e entrevistas, com, respectivamente, 42% e 41%. São 

citados também recursos de arte-educação, tais como exposição de desenhos 

(35%) e dramatização (7%), além de uso de power point e dinâmicas de grupo, com 

3% e 2%, respectivamente. 

 

 

5.2.5.1 Conclusão da Análise dos dados da pesquisa do Curso Sustentabilidade e 

Trânsito  

 

 

Com relação à pesquisa realizada com os participantes do curso 

Sustentabilidade e Trânsito, foram obtidos resultados positivos sobre a percepção 

dos participantes desta capacitação. Foram tabulados 161 questionários de 16 

cursos realizados no período de julho de 2010 a dezembro de 2012. 
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Com relação aos conteúdos abordados e à carga horária, respectivamente 

98% e 89% consideraram suficientes 

A interação com o tutor e a metodologia na avaliação do quesito “adequada”, 

receberam, respectivamente, 95% e 98% das respostas. 

Os canais de contato com a tutoria – e-mail, fóruns, telefone e aula presencial 

- receberam o percentual de 94% para suficientes. 

Os recursos didáticos foram avaliados em 96%, somadas as alternativas 

“ótimo” e “bom”, sendo que 64% consideraram ótimo e 32% escolheram a opção 

“bom”. 

Quanto aos conteúdos abordados 41%, avaliaram “todos os conteúdos 

importantes”; 14% apontaram os conteúdos da aula 04 como mais importantes, 

ressaltando temas voltados diretamente para o meio ambiente e cidadania, incluindo 

os espaços públicos e as consequências relacionadas com o meio ambiente e 

trânsito; 10% citaram os recursos didáticos como conteúdo mais importantes; 1% 

apontaram o tutor como conteúdo mais importante. 

Com relação à contribuição do curso para atuação enquanto profissional e na 

vida pessoal, 38% afirmaram que o curso forneceu subsídios para atuação no 

campo profissional e pessoal; 18% disseram que o curso contribuiu ao fornecer 

material para a promoção da cidadania; 12%, citaram a promoção da 

sustentabilidade e meio ambiente; 14% falaram da contribuição para atualização e 

formação; 6% apontaram o curso como importante para a formação de 

multiplicadores.  

Destacamos, a seguir, algumas respostas dos professores: 

“Contribuirá para minha atuação transformando-me em agente multiplicador, 

atuando na comunidade e passando tudo que foi de aprendizado neste curso”; “Na 

mudança de atitudes que passei a adotar e divulgar para todos do meu convívio”; “O 

curso colaborou para entender alguns conceitos esquecidos por mim, não só como 

motorista, pedestre, mas, principalmente, como cidadão. Mostrou também a 

responsabilidade que tenho como educador de repassar este conhecimento 

cidadão”; “Compartilhamos experiências que contribuíram para meu 

amadurecimento; tinha noção de quanto a sustentabilidade é importante, mas 

atualmente, percebo que ela não é apenas importante, e sim necessária, por isso 
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mudei pequenos hábitos, como evitar andar de carro e optar por caminhadas e 

bicicletas, e pude auxiliar meus filhos e alunos sobre esse assunto. Mostrei o 

caminho agora depende deles seguirem para tornarem-se cidadãos conscientes 

como eu me tornei”; “O curso contribui para uma reflexão constante quanto aos 

problemas diários que nos cercam e que não podemos simplesmente ignorá-los, é 

necessário agir”; “Vou trabalhar a ação coletiva que elaborei para o curso na minha 

sala com a minha turminha”; “Me fez repensar e rever alguns gestos, me pego agora 

discutindo coisas que até então passavam despercebidas e na vida profissional, 

como educadora possa contribuir com ações na educação para a sustentabilidade”. 

Na última questão, uma pergunta aberta na qual o professor podia comentar 

ou fazer alguma sugestão, 56% dos participantes teceram agradecimentos e elogios 

gerais ao curso e matérias disponibilizados na plataforma de ensino a distância, 

além de parabenizar as equipes e a iniciativa da CET em promover esse curso; 11% 

citaram os recursos como sendo de boa qualidade; 14% informaram a importância 

de ter fornecido subsídios para o trabalho na escola; elogiaram a atuação dos 

tutores; 13% apontaram a importância do curso para a formação cidadã.  

A seguir, algumas respostas dos professores: 

“Gostei do curso, do fórum, dos textos, de tudo”; “Agradeço a participação 

neste curso muito interessante, pois podemos pensar em um ambiente sustentável 

em vários segmentos e que diretamente atingem nossa qualidade de vida”; “A 

Educação Ambiental, a Educação para a Cidadania, a Educação para o Trânsito, 

Sustentabilidade em diferentes áreas, inclusive no trânsito, deve constar em nossas 

discussões com os alunos para que haja conscientização e mudanças de 

comportamentos, oportunizando cidadãos críticos, reflexivos e ativos em nossa 

sociedade”; “Acredito que nós faremos a diferença depois de pôr em prática tudo o 

que vimos e aprendemos aqui”; “Achei o curso maravilhoso. Além disso, 

proporcionou a oportunidade de, juntamente com meus colegas de profissão, 

realizar um projeto em nossa escola com grande sucesso”. 

Na aplicação do questionário para sondagem da aplicação do curso, 52% dos 

professores afirmaram ter aplicado o conteúdo do curso em projetos/atividades; os 

temas abordados foram: Meio Ambiente e Trânsito (40%), Cidadania e 

Sustentabilidade, Cidadania e Meio Ambiente, Poluição do Ar e Transportes 
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Alternativos. Aqueles que não aplicaram apontaram como maior obstáculo a carga 

excessiva de trabalho (47%). Chamou a atenção, a resposta de &% dos 

participantes sobre a não aplicação do conteúdo do curso em atividades/projetos, 

por entenderem ser o assunto relacionado com a disciplina de ciências; portanto, 

sem a necessidade de abordagem interdisciplinar. 

Com relação à aplicação do curso em atividades/projetos, 46% indicaram a 

realização de projeto, merecendo destaque também o fato de 5% apontar o 

desenvolvimento de pesquisa em áreas externas à escola e comunidade, feitas em 

áreas de preservação ambiental. Foram utilizados predominantemente recursos de 

produção de texto e pesquisa, respectivamente, 94% e 96%, sendo citados ainda, o 

uso de recursos de arte-educação, tais como exposição de desenhos e 

dramatização com, respectivamente, 35% e 7% de respostas.  

Após analisar os questionários sobre a avaliação do curso sustentabilidade e 

trânsito, concluímos que a capacitação foi avaliada de forma positiva. Chamou 

atenção a percepção dos participantes no que dizia respeito à questão ambiental 

relacionada com a construção da cidadania e também a influência do trânsito na 

questão ambiental e sustentabilidade, demonstrando que a mensagem do curso foi 

bem compreendida pelos participantes. Os professores chegaram a citar mudanças 

de atitudes com relação ao próprio comportamento, após a participação no curso, 

assim como o estímulo a disseminar tais conhecimentos para influenciar alunos e 

familiares no sentido de tomar atitudes mais positivas em prol do meio ambiente, 

sustentabilidade e a formação crítica de cidadãos conscientes. Quanto à aplicação 

de atividades/projetos, os professores na sua maioria, citaram à aplicação do 

conteúdo, sendo 46% dos casos na realização de projetos, utilizando, 

predominantemente recursos de pesquisa e produção de textos; mas, de igual 

modo, foram citados recursos de arte educação como dramatização e exposição de 

desenhos.   
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5.3 PESQUISA SOBRE A INTERAÇÃO NOS CURSOS A DISTÂNCIA DA CET 

POR MEIO DA ANÁLISE DOS DIÁLOGOS REALIZADOS NOS FÓRUNS DE 

DISCUSSÃO 

   

 

Como citado anteriormente, os profissionais que exercem a tutoria nos cursos 

a distância da CET eram os mesmos docentes dos cursos presenciais. Para a 

prática da atividade, foi necessário capacitar a equipe de educadores para a 

execução de todas a tarefas que envolviam esse processo de diálogo na plataforma 

educação a distância. 

Andrade (2007) ressalta que não se pode atribuir ao tutor o mero papel de 

animador, facilitador do processo de ensino e aprendizagem. De certa forma, ele é 

mais do que isso. Segundo referenciais de qualidade do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC, 

 
O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa 
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a 
distância e/ou presencialmente devem contribuir para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para 
o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2007 p. 21). 

 
A atuação dos futuros tutores foi uma preocupação desde o início de todo 

processo de estudos, criação e implantação dos cursos a distância. Segundo 

Almeida (2001), “o professor-tutor atua como mediador, facilitador, incentivador, 

investigador do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem individual.” Era 

essa a postura esperada do corpo docente da CET. A preocupação principal era 

garantir que a equipe de educadores utilizasse de forma dinâmica as ferramentas 

existentes na plataforma de EaD (fórum, chat, entre outras), transformando os 

momentos de contato entre tutores e alunos e alunos entre si em eventos onde 

aflorassem não apenas questões relacionadas com a construção de conhecimento, 

mas, também, que fossem construídas relações pautadas pela afetividade, relações 

que pudessem potencializar o diálogo de forma a tornar um momento significativo 

para alunos e tutores. Partimos da premissa de que o diálogo mediado pelo tutor nos 

cursos a distância possuía um papel importante na construção de conhecimento e 
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era peça fundamental na criação de vínculos de afetividade em um ambiente virtual. 

Por meio do diálogo virtual, alunos e tutor poderiam expressar-se além do conteúdo 

dos cursos e aula, criando um ambiente de trocas de experiências, vivências, 

percepções de mundo, sentimentos e inquietudes; isso porque os cursos 

disponibilizados pela CET tinham a intenção de tocar de forma sensível ao aluno, 

principalmente o aluno que exercia a docência em unidade escolar, fazendo com 

que deixasse de ser apenas espectador das dificuldades que envolviam a segurança 

e a cidadania no trânsito e passassem a ser protagonistas, influenciando seus 

alunos e comunidade a tornarem-se protagonistas também.  

Segundo Moore, 

 

O termo diálogo é empregado para descrever uma interação ou uma 
série de interações tendo qualidades positivas que outras interações 
podem não ter [...]. Cada participante de um diálogo é um ouvinte 
respeitoso e ativo; cada um contribui e se baseia na contribuição de 
outro(s) participante(s) [...] (MOORE, 2007. p. 241). 

 

Sobre a equipe de tutores da CET, havia a possibilidade de se contratar de 

uma equipe externa para mediar os cursos a distância. Contudo, foram dois os 

principais fatores por optar-se pela capacitação dos profissionais de educação 

presencial da CET para o exercício da tutoria virtual:  

 Incluir o educador da educação presencial no processo de EaD, a fim 

de fazerem parte dessa nova metodologia de ensino, garantindo a 

esses profissionais que a implantação dos cursos a distância não 

causaria a sua demissão. Esse temor foi expresso em vários 

momentos pela equipe, logo no início das pesquisas. Era importante 

deixar claro que a intenção sempre foi de ampliar as atividades dos 

educadores, promovendo, inclusive, uma ressignificação de suas 

atividades, uma vez que a empresa incorporaria novas tecnologias 

para a disseminar a educação para o trânsito, sem desprestigiar ou 

dispensar os profissionais da educação presencial.  

 Garantir que a interação fosse feita por profissionais especialistas, que 

conhecessem o assunto trânsito, com foco principalmente no diálogo 

sobre a importância do papel da educação para a formação cidadã de 
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crianças e jovens; isso era algo totalmente possível para o corpo de 

educadores dos cursos presenciais que já disseminavam há anos essa 

prática nas atividades presenciais.  

Desde a implantação da educação a distância na CET, em julho de 2010, 

nenhuma pesquisa foi realizada para verificar como estava a interação dentro dos 

cursos a distância e de que forma os tutores estabeleciam diálogo com os alunos no 

ambiente virtual. Isso posto, a proposta de uma terceira etapa da pesquisa sobre os 

cursos a distância da CET teve como objeto de estudo os diálogos produzidos nos 

fóruns de discussão, com vistas a identificar de que forma a atuação dos tutores 

tinham contribuído para a construção de uma interação significativa nos cursos da 

CET.  

Os fóruns de discussão dentro dos cursos a distância representam importante 

papel, pois possibilitam o diálogo entre todos os participantes, tanto com relação ao 

conteúdo específico de aula, como sobre os assuntos que promovem a integração e 

socialização do grupo. Além disso, registram a participação de alunos e tutores, de 

forma a permitir que quantificássemos pelo total de interações, e possibilitam a 

análise qualitativa quando iríamos centrar a atenção no conteúdo das mensagens 

postadas por ambos, alunos e tutores.  

A análise dessa interação foi norteada pela investigação sobre a percepção 

dos docentes, então no papel de alunos, com relação à temática trânsito, meio 

ambiente, cidadania e arte/educação e sobre a possibilidade de aplicação ou de uso 

imediato dos temas abordados em suas práticas, nas unidades escolares onde 

lecionavam. Além disso, pretendeu-se identificar se os tutores em exercício atuavam 

de forma ativa, não apenas como espectadores, mas como sujeitos ativos no 

processo ensino-aprendizagem junto aos alunos.  

Foram analisadas as interações em 62 cursos. Esses cursos ocorreram no 

período compreendido entre os meses de julho de 2010 (início das atividades em 

educação a distância pela CET) a dezembro de 2012.  

Podemos entender como ponto de reflexão nessa etapa da pesquisa a 

interação e os diálogos ou troca de mensagens nos fóruns entre aluno(s) e tutor e 

aluno e aluno.  
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Segundo Bates (1995), a interação com o tutor de forma síncrona ou 

assíncrona é uma das relações mais importantes na educação a distância; fornece 

motivação aos alunos auxiliando seu aprendizado. Já a relação aluno e aluno gera 

motivação e diminuí a sensação de isolamento no EaD, aprimora o senso crítico, a 

capacidade de trabalhar em equipe e cria a sensação de pertencimento à uma 

comunidade. E finalmente, a relação aluno e conteúdo,  

Vale ressaltar que o corpo de tutores é composto por trinta educadores, que 

exercem a atividade de tutoria concomitante a outras atividades da Cia, como os 

cursos presenciais, por exemplo. Apenas um tutor, que nessa investigação foi 

denominado T.13, dedicava-se exclusivamente à prática da tutoria nos cursos a 

distância. Foram analisados dois cursos por tutor; o primeiro curso acompanhado 

por esse tutor - sendo o início de suas atividades em tutoria na empresa - e o último 

curso do período definido para a realização da pesquisa, perfazendo o total de 62 

cursos e 8.413 mensagens dos fóruns de discussão.  

Os procedimentos adotados foram: 

 A realização de uma leitura integral de todas as mensagens dos fóruns 

de 62 cursos a distância. Cada curso possuía, em média, nove fóruns 

de discussão; um de Boas Vindas e outro denominado “Café”. Estes 

dois fóruns eram espaços de conversa livre, onde os alunos podiam 

fazer uma apresentação pessoal, debater assuntos variados de 

interesse do grupo, postar mensagens de motivação, bom humor, 

dentre outros. Os demais fóruns estavam atrelados ao conteúdo 

desenvolvido em cada módulo e tinham a finalidade de ampliar ou de 

trocar informações relacionadas com cada componente didático 

proposto. 

 De forma a não identificar os tutores, identificamos cada profissional 

pela letra T, seguida por um número (exemplo: T1), e, dessa maneira, 

cada tutor era identificado pelo número após a letra T. 

 A análise das interações, por meio do uso de um roteiro em forma de 

questionário, permitiu quantificar as interações, classificar o padrão de 

conduta adotado pelo tutor no exercício de suas atividades e identificar 
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nas interfaces se os temas cidadania, meio ambiente e arte-educação 

fizeram parte dos debates desenvolvidos nos fóruns de discussão. 

 

O questionário utilizado para a análise das interações apresentou a seguinte 

configuração: 

   Tabela 4 - Questionário de Avaliação 

 

Questão Alternativas 
1. Com relação à linguagem, apresenta-se: 

 
a. Formal 
b. Informal 

2. Estimulou a participação dos alunos 
 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não estimulou 

3. Estimulou a participação entre os alunos 
 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não estimulou 

4. Esclareceu dúvidas com relação a 
conteúdo e plataforma ead 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não esclareceu 

5. Fez a mediação nos grupos de discussão 
 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não fez 

6. Fez de forma equilibrada a mediação desta 
discussão 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não fez 

7. Estabeleceu diálogo constante com os 
alunos 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não estabeleceu 

8. Acrescentou perguntas à discussão além 
da pergunta principal do Fórum 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não acrescentou 

9. Inseriu novos materiais ou deu dicas de 
materiais além do conteúdo de curso 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não inseriu 

10. Comentou de forma positiva a 
participação dos alunos 

 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não comentou 

11. Estabeleceu um padrão de resposta, 
minimizando a interação 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não estabeleceu 

12. O tutor abordou os temas meio ambiente, 
cidadania e arte-educação nos fóruns de 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
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discussão c. Raramente 
d. Não abordou 

13. Os alunos citam/comentam/abordam os 
temas meio ambiente, cidadania e arte-
educação nos fóruns de discussão 

a. Frequentemente 
b. Às vezes 
c. Raramente 
d. Não comentam 

5.3.1 Análise dos dados obtidos por meio dos fóruns de discussão 

 

 

A seguir, serão apresentados os resultados dessa etapa da pesquisa, com 

relação à atuação dos tutores nos fóruns de discussão dos cursos a distância da 

CET. 

 

A leitura dos fóruns de discussão aconteceu dentro da plataforma de 

educação a distância, no sistema mediado por internet e computador. Parte dos 

dados quantitativos relacionados com a tutoria específica de alguns tutores não 

estavam disponíveis na plataforma virtual, uma vez que o sistema apontou perda de 

banco de dados, em algumas situações. Os dados cujo sistema não permitiu o 

acesso, ou apresentou perda de dados foram principalmente o número de entradas 

do tutor na plataforma durante todo o período do curso. Essa ausência de 

informação aparece no Quadro de Distribuição das Interações nos Fóruns de 

Discussão com a sigla “nh” (não há dados disponível). 

 

Na primeira leitura, de todas as mensagens dos fóruns de discussão destes 

62 cursos foi possível perceber claramente que os tutores não estabeleceram um 

padrão de diálogo no contato com os alunos; apesar de existirem semelhanças na 

abordagem ao aluno, existiam diferenças na atuação de cada tutor. Essa variação 

foi perceptível na forma em que os diálogos foram construídos, na quantidade e 

frequência de respostas e perguntas ao aluno, assim como era diferente na 

abordagem com finalidade motivacional. 

 

Quatro tutores realizaram apenas uma vez a atividade de tutoria nesses 

cursos. Conforme registros, eles precisaram ser afastados por problemas de saúde e 

não retornaram no período compreendido à pesquisa. 
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Tabela 5 - Quantitativo das interações nos Fóruns de Discussão 
 

TUTO
R 

TURMA
1 

TURMA
2 

PARTICIPANT
ES 1 

PARTICIPANT
ES 2 

MENSAGEN
S1 

MENSAGEN
S2 

ENTRAD
AS 1 

ENTRADA
S 2 

POSTAGE
M 

TUTOR1 

POSTAGE
M 

TUTOR2 

Nº 
FÓRUNS

1 

Nº 
FÓRUNS

2 
T1 1 56 9 15 29 129 nh Nh nh 43 8 8 

T2 3 54 4 13 16 76 nh Nh 7 21 8 8 

T3 7 11 14 11 74 38 nh Nh 12 8 7 7 

T4 14 52 5 14 14 64 nh Nh nh  6 7 7 

T5 22 50 18 11 108 46 nh Nh 27 7 7 7 

T6 1 80 16 21 256 172 10 125 27 9 12 11 

T7 6 51 28 14 218 122 23 99 12 10 10 10 

T8 4 82 21 17 205 162 744 376 11 17 12 11 

T9 8 84 17 13 131 58 114 133 6 5 12 11 

T10 19 86 6 15 48 119 116 208 8 4 11 11 

T11 4 88 12 22 73 172 728 15 11 27 8 8 

T12 64 78 11 28 102 193 24 13 3 2 11 11 

T13 1 115 24 17 335 175 308 25 91 62 9 9 

T14 4 107 22 28 139 162 366 17 9 10 9 9 

T15 3 104 20 25 134 241 506 70 16 17 8 11 

T16 1 100 19 17 164 177 nh 106 16 36 8 9 

T17 10 59 32 19 257 173 178 Nh 15 8 10 10 

T18 2 9 17 16 144 85 235 50 11 7 8 8 

T19 24 55 22 24 212 250 599 Nh 15 Nh 10 10 

T20 25 43 24 20 269 155 103 27 11 1 10 10 

T21 11 106 11 29 85 337 934 991 8 58 9 11 

T22 2 96 15 18 88 169 342 371 8 8 8 11 

T23 1 82 21 25 263 190 8 7 21 14 8 8 

T24 3 90 16 16 85 126 389 171 9 16 8 8 

T25 92 0 16 0 83 0 9 0 9 0 8 0 

T26 22 78 4 18 21 204 556 577 7 54 8 8 

T27 2 26 22 13 140 103 nh 221 11 20 8 8 

T28 7 0 19 0 109 0 164 0 8 0 8 0 

T29 9 20 19 18 119 157 nh 412 13 21 8 8 

T30 11 0 25 Nh 304 nh 848 Nh 76 Nh 8 8 

T31 1 0 15 0 133 0 8 0 19 0 8 0 

 

 O quadro comparativo das interações nos fóruns de discussão traz uma série 

de informações; nele é possível perceber diferenças entre a primeira tutoria de cada 

tutor, comparado à uma segunda tutoria, realizada no período entre julho 2010 e 
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dezembro 2012, além de diferenças na interação quando realizamos uma 

comparação entre tutores.  

Com relação ao número de participantes nos fóruns de discussão, ele variou 

de curso para curso, assim como de tutor para tutor. Não é unânime, mas é possível 

perceber que, ao compararmos a primeira com a segunda turma, quando ocorre um 

aumento no número de participantes, pode ocorrer um aumento no número de 

postagens e interações. Em, pelo menos, dois casos, percebe-se o inverso: 

aumentam os participantes e diminuem as postagens. 

É possível perceber, que, ao comparar o primeiro com o segundo curso de 

cada tutor, há um aumento no número de participantes nos fóruns de discussão no 

segundo curso. 61,40% dos tutores apresentaram aumento de participantes nos 

fóruns de discussão. Há um aumento no estimulo à participação dos alunos no 

segundo curso; isso pode ser justificado pela maior experiência do tutor no tipo de 

interação e na linguagem necessária a esse diálogo virtual, ou, mesmo, a disposição 

do tutor e do grupo de alunos em participar desse debate.  

Quanto ao número de postagens em cada curso, 54,55% dos tutores 

apresentaram aumento no número de mensagens postadas do primeiro para o 

segundo curso. Há casos de tutores cujas turmas apresentam aumento superior a 

50% no número de mensagens postadas.  

No que concerne às entradas no sistema feitas pelo tutor, comparando-se o 

primeiro com o segundo curso de cada um deles, 52,98% apresentam queda nos 

acessos no segundo curso comparado ao primeiro. Essa queda pode ser justificada 

pelo aumento da familiaridade com o material do curso e com o sistema utilizado.  

Com relação às postagens realizadas pelo tutor, não há aumento ou 

diminuição significativa do número de postagens feitas, comparando-se o primeiro 

com o segundo curso analisado para cada um deles. Na leitura do material é 

possível perceber que o número de postagens está relacionado com a demanda 

exercida pelos alunos, ao número total de fóruns contido em cada curso e a 

disposição do tutor em dialogar. Pode-se perceber também, em alguns casos, que o 

número de postagens do tutor é inferior ao número de fóruns de discussão; isso 

demonstra que existem tutores que não dialogam com seus alunos em todos os 
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fóruns do curso, enquanto alguns tutores chegam a postar mais de trinta mensagens 

em um único curso. 

Quanto à leitura, tendo como roteiro o questionário de avaliação, 

apresentamos a seguir a distribuição dos resultados: 

 

Questão 1. Com relação à linguagem, apresenta-se: 

 

a. Formal 

b. Informal 

 

 

                          Gráfico 84 - Pesquisa sobre tutoria - Questão 1 

 

 

Percebe-se que 58,06% dos tutores utilizaram uma linguagem mais informal, 

buscando proximidade junto aos alunos. Identificamos casos em que o tutor 

empregava linguagem infantilizada, com expressões como “Olá, coleguinha”. Esse 

tipo de linguajar levou-nos a crer que foi uma tentativa de aproximar-se mais do 

aluno. Os diálogos apresentaram-se amistosos, com frases curtas, diretas e simples, 

sem termos técnicos de difícil compreensão. Quanto aos 41,94% que utilizaram uma 

linguagem mais formal, geralmente as saudações eram amistosas, mas em tom 

sério, com o uso de vocábulos como “Caro estudante”, ou mesmo, “Caro educando”, 
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“Estimado cursista”, e no conteúdo das mensagens limitaram-se a responder à 

pergunta do aluno ou ao conteúdo didático trabalhado no módulo.   

 

Questão 2. Estimulou a participação dos alunos 

 

a. Frequentemente 

b. Ás vezes 

c. Raramente 

d. Não estimulou 

 

 

               Gráfico 85 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 2 

 

 

Com relação ao estimulo, as respostas mostraram-se bastante equilibradas, 

diante das quatro alternativas propostas para essa questão. Surgiu como alerta o 

fato de 22,58% dos tutores não apresentarem, em nenhum momento dos dois 

cursos analisados, estimulo à participação dos alunos. O estimulo é considerado 

necessário para que o aluno seja motivado a participar e também para perceber que 

sua ausência é notada, mesmo em uma sala de aula virtual. Consideramos que 

25,81% dos tutores que apresentaram estimulo “frequentemente” estavam dentro do 

esperado em termos de atuação da tutoria.  
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Questão 3. Estimulou a participação entre os alunos: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não estimulou 

 

 

                          Gráfico 86 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 3 

 

Um alerta importante nessa questão é o fato de 90,32% não ter estimulado a 

participação entre os aluno. Foi possível perceber na leitura dos diálogos que os 

alunos conversaram entre si por uma escolha espontânea do grupo; muitos tutores, 

porém, não aproveitavam o momento para participar desse diálogo, ou propor que o 

grupo dialogasse como um conjunto e não apenas desse respostas e opiniões 

individualizadas. Nesse caso, detectamos que a falta de intervenção para o diálogo 

em conjunto poderia tanto ser uma dificuldade em organizar esse tipo de debate, 

como a dificuldade em administrar esse tipo de interação na plataforma virtual. 

Questão 4. Esclareceu dúvidas com relação ao conteúdo e plataforma 

EaD 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 
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d. Não esclareceu 

 

 

                          Gráfico 87 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 4 

 

Nesta questão, identificamos que 61,29% dos tutores esclareciam dúvidas de 

seus alunos. Essas dúvidas estavam relacionadas com os conteúdos didáticos, 

recursos da plataforma, certificado e ainda com relação à aula presencial. 

Foi possível identificar que uma parte pequena dos tutores, 3,26%, deixou de  

responder às dúvidas dos alunos, assim como existiam aqueles que não 

esclareciam totalmente o aluno, uma vez que as respostas eram “às vezes” ou 

“raramente”. Acende-se mais um alerta, pois era imprescindível que o aluno tivesse 

suas dúvidas sanadas. 

 

Questão 5.  Fez a mediação nos grupos de discussão 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não fez 
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                          Gráfico 88 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 5 

 

 

Identificamos que 67,74% dos tutores não realizaram a mediação dos grupos 

de discussão. Nesses casos, percebemos que o tutor apresentava-se apenas como 

espectador dos diálogos, não mediando as discussões entre os alunos, nem se 

mostrando presente, dialogando com os alunos ou grupo de alunos, durante as 

discussões nos cursos educação a distância. 

  

Questão 6. Fez de forma equilibrada esta mediação 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não fez 
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                          Gráfico 89 - Pesquisa sobre tutoria - Questão 6 

 

 

Como o tutor praticamente não promoveu mediação nos grupos de discussão, 

o resultado quanto a mediação equilibrada apresentou o percentual 74,19% para a 

realização pelos tutores de mediação “não equilibrada”; 16,13% fizeram uma 

mediação equilibrada, enquanto 9,68% fizeram “raramente” ou “frequentemente” 

uma mediação das discussões de forma equilibrada. 

  

Questão 7. Estabeleceu diálogo constante com os alunos 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não estabeleceu 
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                          Gráfico 90 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 7 

 

Essa questão apresentou o percentual de 32,26% dos tutores em diálogo 

constante com os alunos; 16,13% mostraram que não houve diálogo constante; 

“raramente” ou “às vezes” corresponderam a 51,62% das respostas. O alerta se dá 

uma vez que o diálogo é importante não apenas para a aprendizagem e a 

construção dos conhecimentos, mas também se apresenta como um dos caminhos 

para a socialização dos alunos em ambiente virtual. A falta de diálogo é explicita em 

alguns casos por respostas padrão de fechamento nos cursos, ou, mesmo, quando 

o tutor é chamado para discutir e sua fala não aparece nos diálogos. 

Questão 8. Acrescentou perguntas à discussão: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não acrescentou 
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                          Gráfico 91 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 8 

 

 

Dos fóruns analisados, 61,29% dos tutores não acrescentaram perguntas à 

discussão dos fóruns; apenas 3,23% o fizeram, sendo que 25,81% “raramente” ou 

“às vezes”. Isso demonstrou a falta de diálogo, uma vez que muitos fóruns 

apresentaram a configuração de uma pergunta central e uma série de respostas 

individuais. 

 

Questão 9. Inseriu novos materiais além do conteúdo 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não inseriu 
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                          Gráfico 92 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 9 

 

 

Do total de tutores, 45,16% não apresentaram novos materiais àqueles que já 

estavam sendo utilizados durante o curso. Nesse caso, há uma perda de 

oportunidade para estabelecer diálogos com o aluno sobre novas fontes de consulta 

e pesquisa, ou mesmo, referências, limitando-se ao material obrigatório pela grade 

do evento. Não há perda com relação ao conteúdo de estudo; há, porém, uma perda 

significativa de aprimoramento de conhecimento e ampliação de repertório com 

novas abordagens e referências. 54,83% apresentaram novos materiais, sendo 

6,45% frequentemente. 

 

Questão 10. Comentou de forma positiva a participação dos alunos: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não comentou 
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                          Gráfico 93 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 10 

 

 

Houve uma boa reação à participação dos alunos, uma vez que 48,39% dos 

tutores comentaram de forma positiva a participação nas discussões; 12,90% não 

apresentaram qualquer comentário; 38% o fizeram “frequentemente” ou “às vezes”. 

 

Questão 11. Estabeleceu uma resposta padrão, minimizando a interação 

com o aluno: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não estabeleceu 
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                          Gráfico 94 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 11 

 

Apenas 32,26% não estabeleceram uma resposta padrão nos fóruns de 

discussão; 45,16% dos tutores criaram uma resposta-padrão, deixando de interagir 

com os alunos nas discussões propostas. As respostas-padrão limitaram-se a uma 

resposta por Fórum e promoviam uma síntese de todo o conteúdo do Módulo. Essa 

síntese não dialoga com a discussão que está sendo feita pelo grupo de aluno, 

chegando a quebrar o ritmo de “conversa” do Fórum. É possível perceber os alunos 

dialogando livremente, sendo a participação do tutor limitada à colocação de uma 

resposta-padrão de conteúdo.  

 

Questão 12 O tutor abordou os temas meio ambiente, cidadania e arte 

educação nos fóruns de discussão: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 

c. Raramente 

d. Não abordou 
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                Gráfico 95 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 12 

 

Um viés importante dentro dos cursos de capacitação de professores é a 

interface relacionada com o tema trânsito e com os temas cidadania, meio ambiente 

e arte-educação. Ao promover a ampliação do significado da questão do trânsito - 

não apenas relacionando-a com a mobilidade, mas também, com a saúde pública e 

construção de cidadania - pretende-se mostrar ao professor o quão importante é 

abordar a problemática do trânsito nas escolas, por estar relacionada com a 

qualidade de vida de todos, muito além de ensinar regras e sinalização de trânsito. 

Acrescente-se a isso, a preocupação em mostrar ao docente que é possível abordar 

esses temas de forma lúdica, por meio da arte-educação. 

A questão 12 deixou claro que boa parte dos tutores não aproveitou o 

momento dos fóruns de discussão para abordar os temas meio ambiente, arte-

educação e cidadania. Apenas 9% abordaram esses temas com “frequência” nos 

fóruns de discussão; 28% não abordam; 21% o fazem “raramente”; 42% abordam 

“às vezes”.  

 

Questão 13. Os alunos citam/comentam/abordam os temas meio 

ambiente, cidadania e arte-educação nos fóruns de discussão: 

 

a. Frequentemente 

b. Às vezes 
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c. Raramente 

d. Não comentam 

 

 

              Gráfico 96 - Pesquisa sobre Tutoria - Questão 13 

 

Com relação à questão 13, ficou explícito que os alunos citaram 

“frequentemente” (49%) questões relacionadas com trânsito, meio ambiente, 

cidadania e arte-educação; apenas 15% não comentaram, sendo que 36% 

“raramente” ou “às vezes” o fizeram. Isso posto, percebe-se na leitura dos fóruns de 

discussão, que os alunos, com base nos materiais que compõem o curso virtual, 

fizeram essa relação e inseriram os temas na discussão dos fóruns.  

Portanto, nos ambiente dos fóruns de discussão apareceu claramente a 

relação trânsito, meio ambiente, cidadania e arte-educação. Contudo, essa 

abordagem ocorreu mais por motivação individual do aluno ou do grupo de alunos, 

do que pela interferência do tutor em explorar e debater tais questões em sala de 

aula virtual. 

 

 

5.3.2 Exemplo de fórum de discussão com participação ativa do tutor   
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A seguir, apresentamos um exemplo de discussão em Fórum onde houve 

participação ativa do tutor, interagindo com alunos, individualmente e com o grupo 

participante. Foi possível perceber nesse tipo de diálogo que os participantes 

elaboraram conversas densas relacionadas com o conteúdo do curso, assim como 

inseriram uma carga emocional, estreitando os laços entre os participantes do curso. 

Houve narração de experiências, assim como trocas que levaram a crer na criação 

de laços de amizade, afinidades, mesmo em ambiente virtual. A fim de preservar a 

identidade dos participantes nessa discussão, o nome do tutor foi substituído pela 

identificação definida nesta pesquisa; nesse caso, o tutor é o profissional T13 e, o os 

alunos foram diferenciados pela palavra “aluno (a)”, seguida de uma letra. 

 

 

Sequência Fórum – Aula 01 – Atividade 1 – Turma 1 – Inclusão da Pessoa com 

deficiência 

 

 

Aula 01 - Atividade 01 - O Processo de Inclusão na História 

 

Aula 01 - Atividade 01 - O Processo de Inclusão na História 

Agora que você já conheceu o universo das pessoas com deficiência e como foi o processo 

da inclusão durante toda a história, relate alguma experiência que você já teve com alunos, amigos 

ou qualquer outra pessoa com deficiência. Como a relação entre vocês foi quebrando paradigmas? 

Conte o que você aprendeu com essa convivência. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário - 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 21 de Dezembro de 2010 10:36 
Status: Publicado 

Aluna X, apenas tome alguns cuidados com os termos. Alunos com necessidades especiais, engloba 
inclusive aqueles que não têm deficiência. Substitua "deficiente mental" por pessoa com deficiência 
intelectual. 

Linha de discussão: Como lidar com a inclusão na sala de aula 
Mensagem: Como lidar com a inclusão na sala de aula 
Autor: Aluno X 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/forum?action=list_threads&nav=discussion_board_entry&course_id=_9978_1&conf_id=_13603_1&forum_id=_19126_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/forum?action=list_threads&nav=discussion_board_entry&course_id=_9978_1&conf_id=_13603_1&forum_id=_19126_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_290341_1
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Data de publicação: 20 de Dezembro de 2010 17:50 
Data da última modificação: 20 de Dezembro de 2010 18:01 
Status: Publicado 

Trabalho com alunos com necessidades especiais desde 2008, na rede estadual e na municipal aguardo 
sala de SAAI para 2011(designação). Atualmente estou com a 3a Série A. Existem crianças com 
deficiência intelectual na EMEF e tive a oportunidade de apoiar e acompanhar uma aluna com deficiência 
mental leve, idade de 10 anos, que apresentou dificuldades na leitura e na escrita, linguagem e 
comunicação oral com falhas no processamento da linguagem oral para a fala, discriminação de fonemas, 
dificuldades de coordenação motora, e baixa concentração nas atividades. Comecei a desenvolver a 
estimulação nas atividades de rotina nas quais ela participasse mais ativamente envolvendo a sua 
sociabilidade com as demais crianças em relações de diálogo, em grupos, nas tarefas: organização do 
material do armário, entrega e recolhimento de livros, dramatização de fábulas e contos infantis e outras. 
Foi observada a melhora no seu desempenho por todos os alunos e pelos familiares. A aluna já está 
conversando interagindo com oralidade, e maior controle nos movimentos de locomoção e das atividades 
de higiene e alimentação, apresentando memória dos nomes de colegas, de tempo e espaço de lugares, e 
começando a fazer relatos da sua vivência em casa, sentindo -se incluída nos Projetos realizados na 
escola. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 20 de Dezembro de 2010 10:26 
Data da última modificação: 20 de Dezembro de 2010 10:29 
Status: Publicado 

ALUNAS Z e Y, quer dizer que minhas alunas ficam tricotando em sala de aula??!! Ora, ora. Brincadeiras à 
parte, é fundamental a relação entre pessoas, cidades diferentes, Estados diferentes. ALUNA Z, conheço a 
ALUNA Y e ela é " porreta" mesmo e um doce de pessoa. Sejam amigas, compartilhem experiências e 
leiam poesias, elas nos permite perceber a verdadeira essência da vida.. Parabéns. 

Linha de discussão: Minhas observações 
Mensagem: RE: Minhas observações 
Autor: ALUNA A 

Data de publicação: 17 de Dezembro de 2010 22:44 
Status: Publicado 

Obrigada ALUNA Y. Vc tbm é muito inteligente e sensível. 

Qto ao nosso sobrenome, é verdade. Temos XXX como sobrenome comum. Provavelmente somos 
parentes sim! Dizem que essa linhagem é uma só. Meus avós são cearenses, os dois avôs eram irmãos. 
Meus pais são primos. E me parece que o pai dele veio pro Ceará no início do século. Vieram do Piauí. 
Meu avô paterno se chamava YYY XXXX . O avô materno se chamava YYY XXX.  

Será um prazer estreitar amizade com essa parente paulista.rs...Sinta-se à vontade para me escrever 
sempre que quiser...meu e-mail pessoal éALUNAA@hotmail.com. 

bjs 

ALUNA A 

Linha de discussão: Minhas observações 
Mensagem: RE: Minhas observações 
Autor: ALUNA Y 
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Data de publicação: 17 de Dezembro de 2010 21:56 
Status: Publicado 

Aluna A, 
Jamais tenha qualquer dúvida que somos todos iguais e  orgulhe-se do que você é; não a conheço, mas 
pelo que li, me parece uma pessoa culta e inteligente, como você mesmo escreve, de vez em quando 
ficamos desanimados, temos dúvidas, medos, momentos de fraqueza e tudo o mais, porém a vida é 
maravilhosa, somos seres humanos e imperfeitos, perfeito só Deus, não é mesmo? Já imaginou, se tudo 
fosse certinho, não existissem problemas a enfrentar, acho que seria monótono e muito chato, e nós, 
humanos, ficaríamos procurando algum defeito nos outros e nas coisas para nos ocuparmos e tornarmos o 
nosso dia a dia diferente. Que ótimo que as pessoas estão evoluindo, modificando o modo ultrapassado de 
pensar e agir em relação a inclusão e a mobilidade reduzida, concordo com você. 
Mudando de assunto, (brincando um pouco...), não sei se você percebeu mas temos o mesmo sobrenome, 
será que somos parentes? Ficaria feliz se isto fosse verdade! ALUNA Y 

Linha de discussão: Minhas observações 
Mensagem: Minhas observações 
Autor: ALUNA A 

Data de publicação: 17 de Dezembro de 2010 21:10 
Status: Publicado 

Fico muito feliz em compartilhar minhas vivências nesse espaço. Consigo observar no caminho trilhado por 
pessoas com deficiência física como eu, como as conquistas que tivemos puderam proporcionar essas 
conquistas de hoje e como podem influenciar nas conquistas que virão.  

Inclusão, acessibilidade são conquistas possíveis que irão transformar a vida de todos. Modificando 
assim a visão, as condições de vida das pessoas, ou seja, no futuro a maioria das pessoas com 
deficiência, mobilidade reduzida não passarão por grandes barreiras como nós da geração dos anos 
60/70/80. Faço parte da geração jovem dos anos 80/90. Portanto, somos pessoas que chegaram até aqui 
enfrentando um mundo de exclusão e superação. 

Mas, conseguimos avançar muito em conquistas em relação a inclusão, apesar de verificar que há muito 
ainda por conquistarmos.  Percebo através das colocações feitas por nossos colegas, como são 
determinantes as mudanças atitudinais pessoas para que os próximos passos sejam dados... 

Então, cada depoimento lido aqui verifica-se como as interações das pessoas com o movimento em prol da 
inclusão proporcionaram-se em ganhos tremendos para todos. Quem vivia em letargia desperta, acorda e 
observa que o mundo é muito complexo, outros simplesmente constatam como a organicidade existente 
em todos os seres vivos são ricas em aprendizagens. 

Muito embora, as vezes nos sintamos desanimados, compreendemos logo depois como somos 
HUMANOS e sendo humanos nem sempre conseguimos ser bons, agradáveis, felizes, justos o tempo 
todo, como talvez devêssemos. Pois, a vida não se resume a uma linearidade. Imagine, então, nosso 
comportamento... 

Temos nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas e nossos momentos de 
fraqueza. 

Ainda assim, devemos tentar assimilar o melhor possível de cada oportunidade que a vida nos oferece 
para refletir, aprender e crescer. Pois, como diz um cadeirante super descolado (Jairo Marques), jornalista 

da folha de SP, nós matrixssianos, com nossos avatares vamos dominar o mundo, a medida que mais 
gente como nós assumirmos para nós mesmos que podemos, que temos o direito, 
que somos realmente iguais, mais a gente se liberta das amarras comportamentais 
que alguns esperam de nós. Deficientes podem ser tudo e não precisam estar 
atados no velho estigma de  ‘bonzinhos’, desprovidos de vaidade, de atitude... 
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 Nesse sentido quero dizer aos companheiros de caminhada .... 

“Diante da vastidão do tempo e da 

 imensidão do  universo,   é um 

imenso  prazer  pra  mim  dividir 

um planeta e uma época com você.” 

                                   Carl Segan 

 

Linha de discussão: O processo de inclusão da história 
Mensagem: RE: O processo de inclusão da história 
Autor: ALUNA X 

Data de publicação: 16 de Dezembro de 2010 17:34 
Status: Publicado 

Boa tarde, aluno B! 

Fico emocionada quando encontro pais tão atenciosos, pacientes e interessados na melhoria de seus 
filhos. A maior ajuda da família nesse caso é entender sua filha: conhecer o corpo e as possibilidades de 
avanços e desbloqueios. Sua filha com 10 anos já está bem encaminhada no tratamento pois 
está passando por procedimentos corretivos e por relatos em laudos   comparativos de melhora. Pense no 
lado social: a participação da criança em atividades diferenciadas, práticas, em que ela irá se sentir útil. 
Por exemplo: ajudar a família nas tarefas de casa, na organização dos armários, dos objetos, na seleção 
de roupas lavadas e que poderão ser dobradas, organizadas, nos alimentos que estão faltando na 
dispensa, na ajuda no supermercado, escolhendo os produtos básicos, etc. 

Linha de discussão: Breve comentário  
Mensagem: Breve comentário  
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 15 de Dezembro de 2010 20:59 
Status: Publicado 

Aluna Y, demorou, mais você apareceu e veio trazendo novidades. Cuidado com o termo, use sempre 
pessoas com deficiência. Alunos com necessidades especiais engloba outras pessoas sem deficiência, 
aqui mesmo já postei conceitos usados no universo da pessoa com deficiência. Observei que você se 
interessa muito pelo assunto, portanto, vá em frente e conte sempre comigo. 

Linha de discussão: a inclusão na sala de aula 
Mensagem: a inclusão na sala de aula 
Autor:Aluna Y 

Data de publicação: 15 de Dezembro de 2010 20:12 
Status: Publicado 

Trabalho como professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I a vinte anos e sempre tive um ou 
outro aluno considerado de inclusão. No entanto, este ano em minha sala de aula de 2º ano do ensino 
fundamental I tivemos um número grande de alunos com necessidades especiais inclusive mais severas, o 
que me fez participar de cursos  de formação para professores de SAAI (sala de apoio a inclusão), para 
saber como lidar de forma mais adequada e produtiva com tantos alunos com necessidades especiais 
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juntos. Foi maravilhoso e aprendi muito, pois as dúvidas eram muitas e não conseguia entender sequer o 
que eles faziam ali comigo, que dizer da maneira como fazê-los avançar e participar das atividades em 
classe. Adorei tanto que pretendo fazer pós graduação nesta área para aprender mais. Hoje que as aulas 
praticamente terminaram, percebo que me afeiçoei até mais por aqueles que mais dependeram de mim e 
certamente sentirei saudades deles durante as férias escolares. O que no início do ano me pareceu um 
problema que não me considerava capaz de resolver, se transformou em aprendizagem maior para mim do 
que para eles. Todo progresso que alcançaram, me faz refletir o quanto fui importante para eles  e isso me 
deixa tremendamente feliz! 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: RE: Breve comentário 
Autor: Aluno C 

Data de publicação: 14 de Dezembro de 2010 10:35 
Status: Publicado 

Minha primeria experiência foi em meados de 1983, quando era Militar do Exército, faziamos trabalho com 
a APAE e podiamos perceber a alegria da interação entre nós e aquela criançada. 
Com o passar dos tempos tive outras experiências agradáveis, aprendi muito e continuo aprendendo. 
No ano passado minha mulher se especializou em educação fisica para pessoas deficientes, pra variar me 
vi no meio daqueles estudos e novamente me obriguei a estudar com ela e aprender mais. 
Como ativista de direitos humanos há tempos tenho brigado pela inclusão geral de todas as pessoas, 
inclusive as com deficiencias de todos os tipos. 
Fico feliz por saber que temos outras  pessoas e instituições imbuidas nesta missão. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: RE: Breve comentário 
Autor: Aluna D 

Data de publicação: 10 de Dezembro de 2010 10:59 
Status: Publicado 

Tutor, bom dia! Obrigada pelo comentário. Procuro fazer isso diariamente em minha sala de aula e acredito 
que isso realmente seja inclusão. Um forte abraço. Aluna D 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: RE: Breve comentário 
Autor: Aluna E 

Data de publicação: 10 de Dezembro de 2010 09:51 
Status: Publicado 

Obrigada pelas considerações! 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 9 de Dezembro de 2010 11:51 
Status: Publicado 

Aluna D, observei que você tem uma larga experiência no assunto, o que vai contribuir e muito para o 
sucesso do curso. A sua narrativa comprova um fato importante na inclusão: quando a própria pessoa com 
deficiência, a família e a escola se unem o sucesso do aluno é visível, como ocorreu com sua aluna. 
Pequenos atos, uma atenção muda totalmente a situação. Apenas um cuidado: nada de pessoas especiais 
para designar pessoas com deficiência, na inclusão todos são especiais. Parabéns pelo seu sucesso. 
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Linha de discussão: Fórum rico em experiências 
Mensagem: Fórum rico em experiências 
Autor: Aluna D 

Data de publicação: 9 de Dezembro de 2010 11:30 
Status: Publicado 

A minha experiência com alunos com algum tipo de deficiência começou logo no estágio realizado na 
APAE (época em que cursava o magistério), tive contato com crianças que eram inteligentes, participativas 
e muito amadas. 
Quando iniciei na carreira (2005) tive uma aluna com paralisia cerebral, o que mais me chamou a atenção 
era a mãe dela que no caso fazia de todo possível para que a garotinha tivesse atendimento e 
acompanhamento. Para a minha surpresa,(olha como é o destino) um dia as encontrei no metro e ela 
estava uma moça, com sinais claros que o esforço da mãe não foi em vão. 
Neste ano tenho um aluno com Síndrome de Down, ele é maravilhoso e super inteligente; foi partindo de 
situações como essas que decidi entrar neste curso e me aprofundar este assunto que é tão interessante! 
 
Os relatos presentes neste fórum me emocionaram muito, parabéns à todos pelas lindas experiências e 
pela inclusão destas pessoas tão especiais! 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 8 de Dezembro de 2010 12:30 
Status: Publicado 

Aluna F, sua mensagem é um pouco triste, mas mostra a realidade que a ausência de assistência à saúde 
pode causar. Procure não usar e relacionar a deficiência como algo "penoso", lembre-se, na inclusão as 
pessoas com deficiência não são nem super-herói e muito menos coitados, são apenas pessoas. 

Linha de discussão: Pouca experiência 
Mensagem: Pouca experiência 
Autor: Aluna F 

Data de publicação: 8 de Dezembro de 2010 12:02 
Status: Publicado 

Bem, apesar de 20 anos de magistério, pouco tive contato com alunos deficientes. Um que muito me 
marcou foi há 15 anos atrás, ele veio do Nordeste para Sp, a fim de tratar um câncer, mas ao chegar aqui, 
a perna já estava comprometida e ele teve de amputá-la. Mesmo assim, ele corria com suas muletas a fim 
de acompanhar os colegas nas brincadeiras, o que me emocionava muito sua força de vontade! 
Infelizmente, num pequeno prazo, cerca de 3 meses mais tarde e ele veio a falecer por conta de sua 
doença. Este ano, tive a sorte de quebrar o pé e fiquei 3 meses imobilizada devido à gravidade da fratura e 
pude sentir na pele o que é ter dificuldade de mobilidade em locais públicos. Isso fez com que eu respeite 
mais as pessoas com dificuldades e também que eu divulgue às outras pessoas a importância desse 
respeito em relação aos deficientes, que até então eu achava que era normal para eles o serem, ou seja, já 
estavam acostumados às dificuldades. Mas não é bem assim, todos devemos respeito e consideração 
àqueles que tem algum tipo de deficiência, procurando facilitar para que sua deficiência seja menos 
penosa. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 8 de Dezembro de 2010 11:25 
Status: Publicado 
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Aluna G, você como instrutora de CFC teve uma experiência diferente quando atendeu seu aluno com 
deficiência auditiva. Um pouco de paciência e boa vontade, valores que você agregou ao relacionamento 
foram suficientes para melhorar a comunicação. Na inclusão, pequenos atos se tornam enormes, tenho 
certeza que seu aluno saiu satisfeito da relação. 

Aluna H, seu depoimento demonstra claramente o que sempre defendo; crianças não discriminam. O que 
torna uma pessoa preconceituosa é o relacionamento distante da diversidade. Na oportunidade quero dizer 
a você e a todos que são professores da Rede Municipal de São Paulo, que a aula presencial do curso 
será feita dia 11 ou 18 de dezembro de 2010, das 10 horas às 12hs00, na av. Marques de São Vicente, 
2154, Barra Funda. Mais detalhes, envia e-mail para nós. 

Aluno C e demais, vamos usar a terminologia correta. Ninguém é portador de uma deficiência. Portamos 
carteira, documentos e etc, mas a deficiência a pessoa tem ou não tem. O correto é Pessoa com 
Deficiência. Por exemplo, uma pessoa cega é uma pessoa com deficiência visual, ok? 

Aluna J, sempre quando convivemos diretamente com pessoas com deficiência entendemos melhor a 
dinâmica da relação. 

  

Linha de discussão: Atividade 1 
Mensagem: Atividade 1 
Autor: Aluna G 

Data de publicação: 8 de Dezembro de 2010 08:16 
Status: Publicado 

Bom minha primeira experiência com pessoas com alguma deficiência, foi quando tive um aluno no CFC 
onde trabalho, com deficiência auditiva, quando me informaram que eu ia ter um aluno surdo, fiquei 
desesperada, anteriormente, eu até fiz um curso de LIBRAS com duração de 3 meses, porém sabemos 
que não significa quase nada para podermos nos comunicar, mas tive que encarar eram 9 dias de curso, e 
eu tinha que fazer o meu papel de instrutora e formar um condutor, coloquei meu livro em prática, sempre 
olhando quando não lembrava algum sinal, pesquisava no site, muito bom e que se alguém tiver 
curiosidade é: www.acessobrasil.org.br/libras/, e foi a melhor experiência que tive na minha vida, no 
começo assustadora, mas depois é gratificante demais, fora que eles adoravam me ensinar o que eu não 
sabia, por isso hoje fico até feliz que tenho um aluno com deficiência auditiva, pois além de ensinar, 
consigo também aprender muito. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: RE: Breve comentário 
Autor: Aluna K 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 20:40 
Status: Publicado 

Tutor, agradeço sua colocação. Talvez tenha me expressado de maneira equivocada. Mas concordo com 
sua colocação. 

Muito obrigada. 

abraços, 

Aluna K 

Linha de discussão: sala de aula 
Mensagem: sala de aula 
Autor: Aluna H 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 16:28 
Status: Publicado 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_286490_1
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_286392_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_286306_1


358 

 

 

 

Sensacional esta primeira aula. É uma aula que toda a população deveria ter a possibilidade de assistir. 
Extremamente esclarecedora. Uma aula de cidadania. 
Com relação a minha experiência, nas salas de aula PMSP algumas crianças e adolescentes apresentam 
estas dificuldades e nós professores juntamente com um professor auxiliar estamos ali para 
desenvolvermos o nosso trabalho. Já conheci crianças simplesmente maravilhosas que muito 
engrandeciam o ambiente da sala de aula. E sempre foram muito respeitados pelos demais. O que mais 
me chamava a atenção é que em momento algum durante o ano letivo, os demais alunos da classe 
deixavam o colega que era cadeirante e necessitava de ajuda para locomover-se para trás. Isso sempre 
me encantou. Era uma postura que eu não precisei ensinar. 

Linha de discussão: Convivendo 
Mensagem: acreditar 
Autor: Aluno C 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 15:58 
Status: Publicado 

Meu primeiro contato foi em Caçapava nos idos de 1983, trabalhamos com jovens portadores de síndrome 
de Down, depois conheci uma família de 8 pessoas 7 delas deficiente visual; minha esposa se especializou 
em educação física para portadores  de deficiência física e mental, com o curso dela aprendi muito, ajudei 
estudar alguns eventos e possibilidades. 
Sou ambientalista e junto desta luta pelo meio ambiente saudável lutamos pelos direitos do 
hipossuficientes e junto deles dos deficiente e a busca para a sua inclusão na sociedade. 
a cada dia aprendo mais para melhor servir. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: diferenças 
Autor: Aluno C 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 15:52 
Status: Publicado 

Há muitos anos, quando servia em Caçapava, tive a honra de trabalhar com um grupo de jovens 
portadores de síndrome de "down”. Depois conheci uma família inteira portadora de cegueira. 
Mais à frente minha mulher começou a se especializar para trabalhar com pessoas portadoras de 
deficiência, mormente na área de educação física. 
As aproximações com essas pessoas me fizeram crer que devemos estudar mais e assim ajudá-los a ter 
maiores e melhores condições de acessibilidade. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 10:11 
Status: Publicado 

Aluna J, realmente você tem razão quando diz que as diferenças vão diminuindo na 
medida que vamos convivendo com ela. Por isso é importante que no mesmo 
espaço de trabalho, da escola ou qualquer outro a diversidade esteja presente, 
assim passamos a encarar o próximo com respeito e dignidade. 

Aluna Z, assim como você fez em usar a Linha de discussão, todos devem fazer o 
mesmo, assim a mensagem fica mais acessível. Aproveito o ensejo e peço para 
todos agirem assim. Ilma, quero mais sua participação. 
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Linha de discussão: Convivendo 
Mensagem: Convivendo 
Autor: Aluna J 

Data de publicação: 7 de Dezembro de 2010 09:50 
Status: Publicado 

Minha primeira experiência mesmo foi quando minha irmã falava do nosso professor Ari. Depois o conheci 
e entendi que as diferenças são quebradas quando convivemos e aceitamos as diferenças. 

Linha de discussão: Obrigada! 
Mensagem: Obrigada! 
Autor: Aluna Z 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 22:54 
Status: Publicado 

Obrigada caro tutor pela dica, vou me esforçar para não cometer essa gafe outras vezes... 

Aluna Z 

Linha de discussão: ATENÇÃO 
Mensagem: ATENÇÃO 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 19:50 
Status: Publicado 

O título breve comentário é referente as mensagens postadas no Fórum. Não são mensagens repetidas, 
por isso insisto, utilizem o link Linha de Discussão para colocar comentários. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 19:47 
Status: Publicado 

Aluna L, muito interessante a interação e como ela ocorreu. Faça uma visita ao site 
do prof. Sérgio, especializado em Educação Física adaptada e veja se há algo que 
possa ajudá-la. O link 
é http://educacaofisicaadaptadaeeducaoespecial.blogspot.com/ 

Aluna Z, conheço sua história e a luta que trava diariamente para se inserir. 
Importante que isso sirva de estímulos para outras pessoas. 

Aluna J, agora sinto que você quer conhecer cada vez mais esse mundo. Vá em 
frente. 

Aluna M, você é uma parceira da inclusão como todos são; seu depoimento vem 
embutido a verdadeira essência da inclusão: uma sociedade para todos. 

 

Linha de discussão: Linha de discussão 
Mensagem: Linha de discussão 
Autor: Tutor T13 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_286098_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_286031_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285955_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285952_1
http://educacaofisicaadaptadaeeducaoespecial.blogspot.com/
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285941_1
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Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 19:31 
Status: Publicado 

Quero pedir aos alunos que sempre quando forem postar algo, não entrem no espaço responder, a 
mensagem fica oculta. Utilize a Linha de discussão e coloque sua mensagem. 

Linha de discussão: Breve comentário 
Mensagem: Breve comentário 
Autor: Tutor T13 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 19:29 
Data da última modificação: 8 de Dezembro de 2010 11:28 
Status: Publicado 

 

Aluna L, li sua mensagem e fiquei pensando se devia ou não abordá-la, então 
vamos lá: Dentro do processo de inclusão as pessoas com deficiência não são 
especiais, não importa a deficiência que tenha. Pessoas com deficiência são 
consideradas pessoas comuns, apenas isso. A sua irmã, por exemplo, não é 
portadora de Síndrome de Dow, ela tem a síndrome, o que a faz ser considerada 
pessoa com deficiência intelectual, com os mesmos direitos e deveres de qualquer 
cidadão. Afinal, ninguém porta uma deficiência, ELA TEM UMA DEFICIÊNCIA. 
Portar dá a impressão que podemos carregá-la ou não, como uma carteira por 
exemplo. Super proteger a pessoa com deficiência é retirar dela o empoderamento, 
autonomia e independência. 

Aluna N, conhecer a história de qualquer processo facilita o entendimento da 
situação presente e assim podemos evitar que novos erros sejam repetidos. A 
narrativa do seu amigo deve ter sido recheada de dificuldades e superação de 
barreiras, o que é comum. 

Aluno B, você nos deu um depoimento de coragem e determinação, além de uma 
aula na patologia que sua filha tem. No entanto, permita-se uma colocação: não 
existe crianças especiais e crianças normais, existem crianças, com suas qualidades 
e vicissitudes, como qualquer outra. Crianças com deficiência ou com alguma 
característica como sua filha, são amáveis, mas crianças sem deficiência ou 
qualquer outra característica são também amáveis. Devemos continuar lutando para 
a construção de uma sociedade onde a diversidades esteja presente. 

Aluna O, que bom que você faz o curso de Libras e tem noção do quanto é 
importante estarmos atento para inserir outras formas de comunicação. Com relação 
as brincadeiras que são feitas com seu amigo, cabe a ele decidir se elas são 
pejorativas ou não, o que você acha? 

Aluna D, seu depoimento é fantástico, na medida em que coloca a interação entre os 
alunos com e sem deficiência. O importante é a participação de toda comunidade, e 
isso você fez com competência. Isso é inclusão, é fazer com que todos juntos 
encontrem uma solução. 

  

Linha de discussão: Pessoa Portadora de Deficiência 
Mensagem: Pessoa Portadora de Deficiência 
Autor: Aluna K 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285939_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285884_1
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Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 16:50 
Status: Publicado 

Boa tarde colegas, 

Muito me emociona falar desse assunto. Tenho vivenciado muito no meu dia a dia, no trabalho, as mais 
diversas deficiências existentes em algumas pessoas. Cadeirantes, portadores de distúrbios mentais, 
síndrome de dow, etc. Situações que me fizeram por várias vezes parar tudo e estender a mão. Tenho 
uma irmã com 38 anos de idade que é portadora de Síndrome de Dow. Só nós sabemos as dificuldades 
que enfrentamos, para alguns pode não parecer uma deficiência, mas pessoas portadoras de qualquer que 
seja a deficiência (física, visual, mental) é considerada uma pessoa especial. Um tema que merece muita 
atenção por parte de todos. Abertura de acessos em todos os locais, que possa melhorar o portador 
juntamente com o acompanhante. Bancos com acesso para cadeirantes, escolas, universidades, áreas de 
lazer etc. ELAS são muito especiais e precisam de muito carinho. Esse carinho é abrir as portas para que 
tenham todos os acessos, ao trabalho, a educação et,ctc. 

abraços. 

Aluna K 

Linha de discussão: atividade 1 
Mensagem: atividade 1 
Autor:aluna N 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 09:06 
Status: Publicado 

Bom dia, adorei conhecer e entender a história da pessoa com deficiência. A minha 
experiência foi uma apresentação de uma pessoa com deficiência física que se apresentou na faculdade 
e relatou o seu cotidiano. Ali pude observar mais como as pessoas buscam uma integração social. 
Foi importante e reflexivo esse momento. 

Aluna N 

Linha de discussão: O processo de inclusão da história 
Mensagem: O processo de inclusão da história 
Autor: aluno B 

Data de publicação: 6 de Dezembro de 2010 08:29 
Status: Publicado 

Aula 1 - Atividade 01 

Tenho uma filha que nasceu em 2000, ela nasceu com três problemas congênitos. 

Um deles é a ausência de um dos Rins, que com uma vida saudável, através de uma alimentação 
controlada a pessoa convive normalmente, sendo que o outro rim faz a parte do inexistente. 

O outro probleminha que ela tem é escoliose. Já a escoliose necessita de uma maior atenção, que se não 
for acompanhada frequentemente por um ortopedista, pode causa danos irreversíveis a pessoa, que pode 
se curvar a ponto de comprimir os órgãos internos, sendo assim a pessoa deverá sofrer uma intervenção 
cirúrgica. 

O último probleminha que ela tem para mim é o mais importante em seu corpo, trata-se de uma 
deformidade na coluna vertebral que se chama Mielomeningocele. 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285691_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285686_1
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A Mielomeningocele, mais conhecida como Spina Bífida, é uma malformação congênita da coluna vertebral 
da criança, dificultando a função primordial de proteção da medula espinhal, que é o "tronco" de ligação 
entre o cérebro e os nervos periféricos do corpo humano. Quando a medula espinhal nasce exposta, como 
na Mielomeningocele, muitos dos nervos podem estar traumatizados ou sem função, sendo que o 
funcionamento dos órgãos inervados pelos mesmos (bexiga, intestinos e músculos) pode estar afetado.  
 
O primeiro passo para o tratamento é o fechamento que é realizado pelo neurocirurgião, visando a 
proteção e evitando traumas e infecções (meningites). Essa intervenção de um modo geral dá-se nas 
primeiras horas de vida.  
 
Cerca de 90% dos pacientes com Mielomeningocele poderão apresentar durante a vida algum tipo de 
problema urológico que pode variar desde infecções urinárias até a perda de função renal e insuficiência 
renal com necessidade de diálise e transplante renal. Com os avanços em Urologia pediátrica hoje é 
possível prevenir estas complicações com exames especializados e acompanhamento rigoroso.  
 
É muito importante que crianças vítimas desta patologia sejam acompanhadas por profissionais realmente 
envolvidos com a mesma. Muitas vezes medidas como manutenção de antibióticos profiláticos por tempo 
prolongado, orientações de esvaziamento da bexiga, eventualmente com auxílio de sondas em intervalos 
de tempo regulares podem fazer a diferença. É importante que as famílias entendam bem esses tipos de 
procedimentos. 

Graças a Deus minha filha anda normalmente, quem a vê não repara que ela possui tantos problemas 
físicos, porém tem que passar por diversos especialistas e um acompanhamento intenso para o problema 
não se agravar. 

Diante disso, conheço várias crianças especiais, devido ao convívio nas consultas médicas e todas as 
crianças especiais tem uma particularidade, são bem mais amáveis que as crianças normais, por isso 
quando as vejo ou tenho contato com elas dou uma atenção especial. 

Aluno B 

Linha de discussão: como é fácil para o ser humano se sentir superior a outro 
Mensagem: como é fácil para o ser humano se sentir superior a outro 
Autor: Aluna O 

Data de publicação: 5 de Dezembro de 2010 20:24 
Status: Publicado 

Fiz magistério mas não o exerço 
Faço curso de LIBRAS há 2 anos e fiquei chocada com a reação das pessoas pelo meu interesse em 
aprende-la, uma vez que não possuo 'deficiências' e nem contato com nenhum surdo.  
A pessoas me tratavam com doida, sem ter nada melhor para fazer. 
Cada vez mais tenho interesse em libras, também quero fazer braile. 
Trabalho na Prefeitura de SBC e acho que toda a sociedade, e principalmente as pessoas do setor público, 
deveriam aprender a língua de sinais e respeitar mais as pessoas. 
No meu setor tem um rapaz que tem dificuldades de locomoção, super inteligente, gentil. Mas muitas 
vezes vira a piada do setor, o bobo da corte. Apesar de muitas vezes ser brincadeira, eu acho uma falta de 
respeito muito grande com o outro. 
Aluna O 

Linha de discussão: como é fácil para o ser humano se sentir superior a outro 
Mensagem: como é fácil para o ser humano se sentir superior a outro 
Autor: aluna D 

Data de publicação: 5 de Dezembro de 2010 20:17 
Status: Publicado 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285599_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285597_1
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Linha de discussão: Aprendizagem.... 
Mensagem: RE: Aprendizagem.... 
Autor: aluna D 

Data de publicação: 5 de Dezembro de 2010 09:21 
Status: Publicado 

Esqueci de colocar que aprendi muito com ela e venho aprendendo a cada dia. Acredito que a postura do 
professor é fundamental. Além do magistério, fiz pedagogia, pós em psicopedagogia institucional e 
estou fazendo outros pós em educação inclusiva. Realizei também dois cursos de especialização 
oferecidos pelo MEC sobre ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  e isso vem me ajudando 
muuuuuuuuuuuuuito. É isso aí. 

Linha de discussão: Aprendizagem.... 
Mensagem: Aprendizagem.... 
Autor: aluna D 

Data de publicação: 5 de Dezembro de 2010 09:18 
Status: Publicado 

Sou professora há 15 anos e já trabalhei algumas vezes com crianças com deficiência física e intelectual. 
Neste ano de 2010 tenho uma aluna que é deficiente mental. Trabalho em uma sala de 2º ano do ensino 
fundamental I e ela tem 10 anos de idade. Ela me surpreendeu desde o início do ano. Quando vi na minha 
lista de alunos uma observação quanto à isso, fiquei muito preocupada. Ela estava vindo de outra escola e 
não sabíamos como seria sua reação. Desde o primeiro dia, foi "amor à primeira vista". Nos demos muito 
bem. No início ela chamou um pouco a atenção dos demais alunos (saia da sala sem pedir permissão, 
andava o tempo todo, falava com dificuldade, era muito agitada). Fui conversando diariamente com eles e 
a aceitação foi geral. Todos gostam muito dela, cuidam e respeitam suas diferenças. Quanto a 
aprendizagem, reconhece as letras do seu nome e consegue escrevê-lo, conhece as letras do alfabeto e 
forma algumas palavras oralmente, numerais de 0 a 10 (inclusive na escrita); conta histórias, canta 
músicas, interage com todos os colegas da sala e da escola com tranquilidade, participa de todas as aulas 
(educação física, inglês, informática) e realiza todas as atividades propostas. Nesta escola há também uma 
sala de atendimento educacional especializado e ela vai duas vezes por semana. Há uma troca muito rica 
de informações entre eu a professora desta sala. Ela também passa semanalmente por um psiquiatra do 
Hospital da Clinicas. 

Linha de discussão: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Mensagem: RE: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Autor: aluna M 

Data de publicação: 4 de Dezembro de 2010 22:35 
Status: Publicado 

Minha vivencia com a inclusão é diária, vivo constantemente   falando nesse assunto, faz parte da minha 
vida. Sou cadeirante tenho compromisso comigo e acima de tudo com a sociedade e todos ao meu redor, 
sempre plantando a semente da inclusão por onde passo, tentando construir uma sociedade justa e 
solidário para todas as pessoas, com ou sem deficiência, atendendo às condições diversas de cada 
pessoa humana.     

Linha de discussão: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Mensagem: RE: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Autor: aluna A 

Data de publicação: 4 de Dezembro de 2010 21:12 
Status: Publicado 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285482_1
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http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285428_1
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Autor: Aluna A 
Data: Sábado, 4 de Dezembro de 2010 11h47min27s BRST 
Assunto: RE: Vivência com a inclusão no dia a dia 

Na condição de deficiente motora, venho vencendo diversas barreiras, sejam elas físicas ou atitudinais. 
Comecei a sentir limitações aos 12 anos de idade, porém nunca deixei de lutar para me fazer incluída na 
sociedade.  A escola, e a família foram e continuam sendo meus principais aliados nessa trajetória. Agora 
quero ampliar essa caminhada, me colocando à disposição de vocês. Nesse sentido vamos juntar nossos 
esforços para a consolidação e ampliação da conquista dessa cultura inclusiva na sociedade. 

Linha de discussão: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Mensagem: RE: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Autor: aluna J 

Data de publicação: 4 de Dezembro de 2010 13:31 
Status: Publicado 

A minha primeira experiência com alguém com deficiência foi na Secretaria de Educação de Guarulhos-
SP. Ele era cadeirante, mas muito independente. Depois quando decidi investir num CFC tive que estudar 
mais o assunto, foi quando conheci o professor Ari que me apresentou um mundo diferente, através 
conheci outras pessoas com deficiência, comecei a participar de seminário e passei a ter uma visão 
diferente. 

Linha de discussão: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Mensagem: RE: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Autor: aluna A 

Data de publicação: 4 de Dezembro de 2010 11:47 
Status: Publicado 

Na condição de deficiente motora, venho vencendo diversas barreiras, sejam elas físicas ou atitudinais. 
Comecei a sentir limitações desde os 12 anos de idade, porém nunca deixei de lutar para me incluir na 
sociedade em que vivo. A escola, e a família foram e continuam sendo meus mais fiéis aliados nessa 
trajetória. Agora quero ampliar essa caminhada, colocando-me a disposição de vocês para juntos 
somarmos forças para o processo de ampliação desse objetivo, ou seja, não apenas incluir, mas 
desenvolvermos uma cultura inclusiva na sociedade. 

Linha de discussão: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Mensagem: Vivência com a inclusão no dia a dia 
Autor: aluna L 

Data de publicação: 4 de Dezembro de 2010 09:47 
Status: Publicado 

A minha primeira experiência foi recém-formada (1980) quando iniciei minha atividade de ensinar numa 
Escola de Natação, Academia hoje; eu tive um aluno com múltiplas deficiências e participava sozinho (com 
a irmã) de atividades na piscina.Com o decorrer dos anos, outros alunos com alguma deficiência foram 
incluídos nas salas de aula, participando das aulas de Educação Física conforme suas habilidades. Essas 
experiências foram bastante construtivas na minha vida profissional, construindo meu Curriculum Vitae. 

 

 

 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_19126_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13603_1&course_id=_9978_1&message_id=_285342_1
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5.3.3 Exemplo de fórum de discussão sem a participação ativa do tutor 

 

Em seguida, apresentamos um exemplo de discussão em Fórum, onde o tutor 

não investe no diálogo com os alunos, nem estimula o diálogo entre alunos, 

utilizando uma resposta padrão como fechamento dos conteúdos do Módulo. É 

possível perceber que os alunos não procuram alongar-se em discutir o tema, não 

inserem experiências nem opiniões além daquilo que parece ser suficiente e 

essencial para responder a questão do fórum. É possível perceber a intervenção de 

uma aluna em relação à outra colega de curso, mas esta intervenção surge de forma 

espontânea, entre elas, pois não há estimulo na discussão para que aconteça este 

diálogo entre os pares. Além do conteúdo restrito, o número de mensagens é baixo. 

 

Sequência Fórum – Módulo 01 – Atividade 2 – Turma 8 – CET Fazendo Escola: 

Fundamental I 

 

Módulo 01 - Atividade 2 

Módulo 01 - Atividade 2 

Você leu nos textos que o homem ao longo da sua história se movimentou pelo espaço geográfico 
para satisfazer suas necessidades de sobrevivência. Muitas vezes, se apropriou do solo sem medir 
as consequências de suas atitudes. Devastou áreas, fez queimadas, mudou cursos de rios, provocou 
mudanças climáticas, o que interfere no trânsito e na qualidade de vida do planeta. Essa relação 
trânsito e meio ambiente vem caminhando junto com a evolução do homem, um exemplo disso é a 
situação das margens de rios que outrora eram locais de lazer e hoje estão deteriorados por causa da 
apropriação indevida. Isto posto, a atitude preventiva da população e do poder público são 
necessárias e urgentes.  

Pesquise outras situações de trânsito, como a que vimos nos textos, e publique-a no fórum do 
módulo 01 - atividade 2. 

Não deixe de participar! 

Linha de discussão: Trânsito Caótico 
Mensagem: Trânsito Caótico 
Autor:aluno A 

Data de publicação: 15 de Dezembro de 2010 01:39 
Status: Publicado 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_288775_1
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No meu BLOG VIVO NO TRÂNSITO (BVT) – http://vivonotransito.zip.net, postei quatro 

links muito conhecidos no mundo todo, entre vários outros que existem, mostrando a 

dinâmica do trânsito: 

– 068) Trânsito – Índia. 

– 069 – Trânsito – Bagdá. 

– 070) Trânsito – China. 

– 071) Trânsito – Saigon. 

Temos, ainda, o clássico caso do agente de trânsito de São Paulo que deu verdadeira 

demonstração de como lidar com o caos no tráfego de veículos: 

– 105) Agente de Trânsito no caos de São Paulo. 
 

Linha de discussão: Fechamento Modulo 1 
Mensagem: Fechamento Modulo 1 
Autor: Tutor T9 

Data de publicação: 1 de Dezembro de 2010 11:36 
Status: Publicado 

Caros alunos 

Neste modulo percebemos que o homem através da história, da influência cultural, 
da economia e do desenvolvimento tecnológico avançou significativamente em seu 
tempo, porém deparou-se com problemas graves, um deles o TRÂNSITO. 

O que fazer diante do caos instalado nas grandes cidades? 

Estamos nesse processo! 

O fato de escolherem nosso curso e como parceiros em um projeto educativo de 
trânsito, faz toda diferença. Somos responsáveis enquanto cidadãos e 
principalmente como educadores onde nosso papel é de formadores de opiniões, 
mediadores do conhecimento, motivadores para a reflexão e a apropriação 
consciente dos fatores de risco à saúde, direcionadas às soluções inovadoras 
e práticas, para viver e conviver com qualidade. 

Compartilhamos nos fóruns, discussões e ideias interessantes demonstrando uma 
mudança no "OLHAR" que temos com relação ao trânsito. 

É isso aí! Mãos à obra! 

Continuemos nosso caminho lembrando que esse curso direciona-nos às 
ações efetivas em nosso cotidiano, escola, grupo, comumidade.... 

Até breve! 

Além dos textos da midiateca vão aqui outras dicas: 

Visite: O Museu dos Transportes Gaetano Ferolla-(www.sptrans.com.br), O Museu 
Virtual do Transporte (www.museudantu.org.br) 

Sites:   www.transitocomvida.ufrj.br 

 www.nossasaopaulo.org.br 

Indicação bibliográfica: Rodrigues, Juciara, 500 anos de Trânsito no Brasil, Curitiba: 
ABDETRAN,2000. 

Linha de discussão: atividade 2 modulo 1 
Mensagem: atividade 2 modulo 1 
Autor: aluno B 

http://vivonotransito.zip.net/
http://www.youtube.com/watch?v=lHC43zt3Sgs
http://www.youtube.com/watch?v=izqbAL4IPuo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HnoiSpo0ojs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=dNdh3swOODw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qp3fHwpXZBA
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_284520_1
http://www.sptrans.com.br/
http://www.museudantu.org.br/
http://www.transitocomvida.ufrj.br/
http://www.nossasaopaulo.org.br/
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_284181_1
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Data de publicação: 30 de Novembro de 2010 14:18 
Status: Publicado 

 

Junto com grandes avanços tecnológicos e amplitude de rodovias, surgem os grandes problemas de 
desmatamento e como consequência menos áreas verdes, a mais complicação para a saúde.  

Linha de discussão: Trânsito, meio ambiente e saúde 
Mensagem: Trânsito, meio ambiente e saúde 
Autor: aluno C 

Data de publicação: 29 de Novembro de 2010 21:00 
Status: Publicado 

O trânsito está intimamente ligado as transformações do meio ambiente e alterações na saúde dos 
indivíduos que moram nos grandes centros urbanos. 

http://www.amc.fortaleza.ce.gov.br/modules/dect/transito.html 

Linha de discussão: Educação para o Trânsito 
Mensagem: Educação para o Trânsito 
Autor: aluno D 

Data de publicação: 26 de Novembro de 2010 19:40 
Status: Publicado 

A educação para o trânsito pode ser definida como uma ação para desenvolver, no ser humano, 
capacidades de uso e participação consciente do espaço público, uma vez que, à circular, os indivíduos 
estabelecem relações sociais, compartilham os espaços e fazem opções de circulação que interferem 
direta ou indiretamente na sua qualidade de vida e daqueles com quem convivem nesse espaço.  

Linha de discussão: As consequências ... 
Mensagem: As consequências ... 
Autor: aluno E 

Data de publicação: 26 de Novembro de 2010 19:07 
Status: Publicado 

Trânsito e Meio Ambiente 
 
Trânsito como questão de saúde pública 
 
A saúde, o meio ambiente e o desenvolvimento estão estreitamente vinculados. O crescimento das 
grandes cidades é uma preocupação geral, envolvendo a saúde como fator primordial a ser resguardado 
dos efeitos deste crescimento e o trânsito é um fator a ser analisado cuidadosamente no que se refere à 
saúde. 
 
A locomoção dos cidadãos está estreitamente ligada a todos estes aspectos supracitados. A forma como 
se dá a locomoção nas grandes cidades revela a situação ambiental e a saúde dos cidadãos, 
consequentemente. A poluição atmosférica nas regiões urbanas tem aumentado devido à crescente 
atividade industrial e ao aumento do número de veículos motorizados em circulação. 
 
Segundo sua constituição, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um « estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou 
enfermidade. » 
 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_283992_1
http://www.amc.fortaleza.ce.gov.br/modules/dect/transito.html
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_283133_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_283130_1
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No dia 07 de abril a OPAS/OMS comemorou o dia mundial da saúde com o tema: ‘Protegendo a saúde 
frente às mudanças climáticas’. Trabalhando no tema de mudanças climáticas nas Américas, é possível 
conscientizar os cidadãos acerca das conseqüências dessas mudanças ambientais para a saúde, 
facilitando a melhoria da saúde pública mediante decisões sobre mudança climática e estabelecendo 
relações interdisciplinares para implementar prioridades de adaptação baseadas em dados científicos. 
 
Neste contexto, a qualidade do ar é um tema de grande importância por afetar a saúde. Um exemplo disso 
é o fato de que a saúde de 900 milhões de pessoas que vivem em centros urbanos é comprometida 
diariamente pelos altos níveis de concentrações de dióxido de enxofre. 
 
O diesel brasileiro tem dez vezes mais enxofre do que o diesel usado na Europa, por exemplo. São, ao 
todo, 500 partes de enxofre por milhão, no diesel. Na Europa, é 50; nos Estados Unidos, é 15. E a Europa 
quer chegar a 5*. A poluição atmosférica afeta de forma significativa a saúde, não só humana, quando 
estes compostos são acumulados em altas concentrações, produzindo efeitos biologicamente 
significativos. 
 
A intensa emissão de poluentes por veículos é responsável pela formação do ozônio, poluente que pode 
atacar o sistema respiratório. Concentrações superiores a 100 microgramas por m² na atmosfera já podem 
causar aumento nos atendimentos hospitalares**. 
 
O trânsito é, portanto, questão de saúde a ser tratada como prioridade, sendo também seus acidentes 
motivo de internações hospitalares e ônus público. 
 
Fontes: http://www.opas.org.br/ 
* Dados obtidos através do site: 
http://bomdiabrasil.globo.com/Jornalismo/BDBR/0,,AA1681025-3685-827861-1681025-26265,00.html  
** Dados obtidos através do site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126101.shtml 

Linha de discussão: Educação no trânsito 
Mensagem: RE: Educação no trânsito 
Autor: aluno E 

Data de publicação: 26 de Novembro de 2010 18:51 
Status: Publicado 

Concordo com você aluno F que a Educação no Trânsito é a possibilidade que temos de formar estudantes 
que serão mais conscientes no trânsito. Nesse ano participei de um projeto em uma escola municipal de 
Embu no qual os educadores foram desenvolvendo atividades que possibilitavam aos estudantes vivenciar 
diferentes situações no trânsito e após faziam a reflexão no grupo , sempre ouvíamos relatos das crianças 
nas quais as crianças diziam presenciar familiares passar no sinal vermelho,crianças sendo transportadas 
no banco da frente...entre outros, mas apenas a formação poderá mudar esses valores em nossa 
sociedade... 

Linha de discussão: Especulação imobiliária 
Mensagem: Especulação imobiliária 
Autor: aluna G 

Data de publicação: 25 de Novembro de 2010 21:44 
Status: Publicado 

O crescimento imobiliário sem critério será um fator que contribuirá e muito para o aumento do caos no 
trânsito, caso não seja feito um estudo para saber se determinado local está preparado para receber o 
aumento populacional consequentemente o aumento do número de automóveis e o que isso ocasionará ao 
meio ambiente.  

http://www.opas.org.br/
http://bomdiabrasil.globo.com/Jornalismo/BDBR/0
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126101.shtml
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_283128_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282863_1
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Linha de discussão: modulo 1 
Mensagem: modulo 1 
Autor: aluna H 

Data de publicação: 25 de Novembro de 2010 21:43 
Status: Publicado 

 

A atuação consciente do condutor, no cumprimento de suas responsabilidades no dia-a-dia do trânsito, é 

fundamental para a proteção do meio ambiente. O exercício da cidadania se dá não só quando temos nossos 

direitos assegurados, mas também quando assumimos nossos deveres. 

http://www.perkons.com/educacao/interna.php?codpagina=151&codidioma=8&codpai=147 

 Linha de discussão: Prevenir é preciso 
Mensagem: Prevenir é preciso 
Autor: aluno I 

Data de publicação: 24 de Novembro de 2010 20:12 
Status: Publicado 

 A evolução do homem foi acompanhada pela ocupação do espaço sem critérios que possibilitassem o 
cuidado com o meio ambiente. Isso acarretou a transformação da paisagem, a poluição dos rios e do ar, a 
concentração de muitos em poucos lugares. Para o trânsito caótico foi um pulo. Agora é preciso prevenir, 
para que as coisas não piorem. Surge assim medidas paliativas, comorodízio de carros, inspeção veicular, 
proibição de trânsito de caminhões em certos locais. Essas medidas não solucionam o problema, porém 
com a ajuda da população e do poder público, poderemos a médio e longo prazo,  resolver vários 
problemas relativos à dinâmica do trânsito no perímetro urbano, bem como, nas radiais e nos acessos que 
ligam a área metropolitana e a capital. As marginais do rio Pinheiro e do Tiête, de algum tempo para cá 
foram preocupação unanime e o Governo Estadual com a ajuda da Prefeitura, do Governo Federal e 
com injeção de capital do Japão,  em trabalho conjunto, hoje dá prá se notar a evolução que existe no 
tratamento dos rios, margens e o trabalho de assoreamento do leito,  trazendo uma maior oxigenação para 
o rio; bem como  a parte visual com plantio de arbustos e flores típicas, pinturas dos viadutos, pontilhões e 
aquadutos que soprepõe os rios,  monstra com clareza que o homem se uniu de forma "capital e trabalho" 
para modificar de maneira significativa o ambiente em que vive, pensando sobremaneira o legado que 
deixará para a geração futura.  

Linha de discussão: Educação no trânsito 
Mensagem: Educação no trânsito 
Autor: aluna F 

Data de publicação: 24 de Novembro de 2010 14:16 
Status: Publicado 

A educação é a única solução para os problemas do trânsito. A curto e a longo prazo, podemos até nos 
valer das advertências, punições e ameaças. Porém só um motorista consciente e responsável irá, 
apresentar um comportamento civilizado no trânsito. Uma boa engenharia de trânsito é muito importante 
também. Sinalização adequada e pistas seguras também. 

Linha de discussão: transito e o meio ambiente 
Mensagem: transito e o meio ambiente 
Autor: aluna J 
Anexo: centro_mercado municipal e rio tamanduatei.jpg (228,487 Kb) 

Data de publicação: 23 de Novembro de 2010 23:57 
Status: Publicado 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282862_1
http://www.perkons.com/educacao/interna.php?codpagina=151&codidioma=8&codpai=147
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282540_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282435_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282336_1
http://www.blackboard.sp.senac.br/courses/1/CET-FE-FUND1-T8/db/_282336_1/centro_mercado%20municipal%20e%20rio%20tamanduatei.jpg
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Linha de discussão: Buscar soluções 
Mensagem: Buscar soluções 
Autor: aluna K 

Data de publicação: 23 de Novembro de 2010 16:14 
Status: Publicado 

Minha opinião, sobre as atitudes a serem tomadas para que nosso sistema de trânsito e transportes 
possam continuar avançando, passa por atitude, principalmente da população que tem que tomar 
consciência de que todos tem que dar sua parcela de contribuição para que melhorias possam ser 
efetivamente implantadas. 
 
Dá parte das autoridades constituidas, um planejamento que seja eficaz e que gere ideias e ações para 
modificar o quadro atual de transporte coletivo ineficiente e insuficiente, malha ferroviária que possa suprir 
as necessidades de transporte de cargas, estradas mais seguras, e muito mais. 
 
[ ]`aluna K 

 

 

5.4 PROJETOS IMPLANTADOS APÓS A CONCLUSÃO DA CAPACITAÇÃO DE 

PROFESSORES 

  

 

A seguir, serão apresentados, três projetos desenvolvidos por escolas cujos 

professores participaram das capacitações oferecidas na modalidade de ensino a 

distância da CET. Essas escolas incorporaram os conteúdos apreendidos por seus 

docentes durante a capacitação e aplicaram-nos em projetos em suas escolas, na 

comunidade e no entorno. 

 Ao final da consulta por telefone, pedimos aos professores que enviassem 

algum material sobre o projeto desenvolvido, e essas três escolas o fizeram. 

As experiências relatadas contemplam parte dos objetivos dos cursos a 

distância da CET que é a aplicação de projetos nas unidades escolares. Os projetos 

apresentados foram apenas uma amostra do que foi produzido pelas escolas que 

participaram das capacitações. 

 

    

 

 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&forum_id=_18938_1&nav=discussion_board_entry&conf_id=_13387_1&course_id=_9764_1&message_id=_282138_1
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5.4.1 Projeto Educação de Trânsito – Trânsito para educação infantil 

 

 

Escola: EMEI Laura Funfas Le Sueur 

Professora Responsável:  Profa. Ana Rute Bonetti Botelho 

Nº de alunos atendidos: 175 alunos 

Público-alvo do trabalho: Crianças de três e quatro anos e a Comunidade da 

escola. 

Período de execução: Segundo semestre 2011 

 Justificativa 

Considerando que “as práticas pedagógicas que compõem as propostas 

curriculares da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 

as brincadeiras e que a expressão dramática começa a surgir quando as crianças 

manifestam o desejo de assumir papéis, como por exemplo, o de motorista para 

dirigir carros” (Diretrizes curriculares para a educação infantil), percebemos que a 

turma composta por crianças de 3 a 4 anos, brincava preferencialmente com 

carrinhos. Ao observar como utilizavam os espaços e que apresentavam 

preocupação em como “organizá-los” para brincar, tivemos a ideia de aproveitar o 

interesse da sala para promover o tema educação para o trânsito, ampliando assim 

a reflexão sobre um assunto tão próximo de todos nós. 

Assumindo assim uma atividade voltada para o cotidiano e que traria, na 

prática, conhecimentos sobre a dinâmica do trânsito nas ruas, na qual eles, seus 

pais e a comunidade estão inseridos e participam diariamente, seja no percurso de 

ida e volta da escola ou em outros momentos que necessitam sair de casa, pois, 

afinal, pertencemos a uma metrópole na qual por onde quer que se desloque, 

estamos envolvidos no trânsito; por muitas vezes, muito movimentado e com um alto 

índice de acidentes, resolvemos montar um projeto sobre educação para um trânsito 

mais responsável que possa envolver não só as crianças, mas também a 

comunidade e seus pais. 

 

 Objetivos 
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 Possibilitar a compreensão do que está envolvido no trânsito: os 

carros, os pedestres, os ônibus, as motos, as bicicletas, os 

caminhos, as ruas as calçadas, as casas, os postes, os sinais e 

as placas de trânsito. 

 Oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer as regras de 

convivência no trânsito entre pedestres e veículos e veículos e 

veículos. 

 Oportunizar o envolvimento dos pais e responsáveis de, 

juntamente com seus filhos, refletirem sobre as questões de 

segurança no trânsito e convivência. 

 Oferecer efetivamente esta oportunidade de participação através 

de oficinas que possibilitem a construção deste conhecimento 

de forma conjunta. 

 Trabalhar o tema da forma mais concreta possível, possibilitando 

a conscientização sobre o tema. 

 Iniciar o processo de cidadania das crianças em relação às 

regras de segurança no trânsito e a responsabilidade de todos 

os envolvidos. 

 Inserir a discussão sobre trânsito conceitos de meio ambiente. 

 

 Metodologia e estratégia de ação  

Escutar uma criança significa dar voz a ela, dar atenção às suas propostas e 

planejar como desenvolver suas ideias. 

Deste modo, as crianças se utilizam de várias linguagens (oral, visual, 

matemática), ampliam suas experiências, entram em contato com os objetos, 

transformam, constroem e refletem sobre o mundo que as cerca. Enfim, elaboram 

conceitos, adquirem atitudes e novas experiências, compartilham com os pais e com 

a comunidade seus novos conhecimentos. 

É nesse contexto que iniciamos nosso trabalho, partindo de uma roda de 

conversa sobre o assunto, sobre as brincadeiras de carrinhos, onde começam a 

surgir perguntas e afirmações sobre o caminho da escola para casa, principalmente. 
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Assim, passamos a conceituar e a falar sobre os pedestres, os veículos, 

carros, motos, caminhões, ônibus, carros de corrida; por meio de pesquisas em 

panfletos, revistas e jornais, as crianças puderam visualizar e diferenciar onde 

devem andar os carros e onde andam as pessoas, quando montamos juntos um 

painel para ilustração deste cenário. 

 

  Figura 83 - Alunos em atividade sobre trânsito 
                                                 Fonte: Projeto docente 
 

 

O próximo passo foi apresentar a eles os sinais e placas de trânsito para que 

pudessem entender como os carros andavam nas ruas sem acontecer acidentes; a 

especial atenção foi dada para o semáforo e a faixa de segurança por estes estarem 

mais próximos do dia a dia das crianças; afinal, nossa escola está localizada em 

uma avenida movimentada. 

 

 

                                          Figura 84 - Painel elaborado por alunos 
 

 

As cores do semáforo foram insistentemente repetidas e o mesmo foi pintado 

em caixas de papelão para que pudéssemos brincar de avenida. 
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Falou-se sobre a importância de atravessar na faixa de segurança, dar a mão 

para um adulto e observar o semáforo antes de atravessar, bem como a 

movimentação na própria rua. Brincamos várias vezes, inclusive ilustrando um 

atropelamento e suas consequências. 

 

            

                          Figura 86 - Cartazes elaborados por alunos 

 

Falou-se sobre a importância do cinto de segurança que salva muitas vidas 

em acidentes, sendo que as próprias crianças lembraram-se do uso da cadeirinha, 

 Figura 85 - Sinalização elaborada por alunos 
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pois eles ainda a utilizam, falando que os pais os colocam nas mesmas sempre que 

vão passear de carro. 

Chegamos, assim, à conclusão de que os adultos também precisavam 

participar da brincadeira; então, no dia da família na escola, convidamos os pais 

para participarem de uma oficina de fabricação de carrinhos, para nossos futuros 

motoristas. 

 

 

       

Figura 87- Atividade com pais - Manhã        Figura 88 - Atividade com pais – Tarde 
 
 
 
 
 

         

Figura 89 - Material feito pelos alunos           Figura 90 - Material feito por pais e alunos 
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A escolha dos materiais foi, sobretudo, fundamentada no interesse de 

reutilizar papéis de presente, caixas, plásticos, tubos, jornais e revistas.  

Surpreendeu a presença maciça dos pais, por considerarem que, além da 

importância de estar junto com seus filhos em uma atividade pedagógica, o tema é 

extremamente relevante, ainda mais em nossa cidade. 

Passamos então para uma reflexão sobre o nosso bairro, já urbanizado, tendo 

muitas casas, ruas, calçadas, muitos carros e pessoas indo de um lugar para o 

outro, transitando. Estávamos com os carrinhos, faltava a cidade. 

Para confeccionarmos a cidade era preciso também pensar nas outras 

linguagens, propiciando à criança experiências multidisciplinares. 

Nessa temática, aproveitamos para levantar a importância do respeito ao 

meio-ambiente quando da proposta de instalação de uma cidade, pois a mesma 

seria construída com material reutilizável, garimpado pela professora e pelos pais 

que pudessem colaborar. 

Dessa forma começamos a juntar caixas e, quando as estávamos 

empilhando, pudemos observar como se processa o pensamento e a aprendizagem 

infantil por ensaio e erro: as crianças tiveram que ordenar e classificar para poder 

acomodar as pilhas e levantar os prédios. O pensamento lógico-matemático esteve 

presente quase todo o momento para resolver este problema. 

 

         

Figura 91 - Material criado em sala de aula           Figura 92 - Material criado pelos alunos  
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Dando continuidade a esta atividade, decoramos as caixas com muita 

ludicidade para fazer a cidade: passamos tinta em todas elas, realizamos colagens e 

desenhos, afinal, as artes plásticas e o uso de cores envolvem as crianças, dando-

lhes suporte para que elas encontrem prazer no que fazem e reconheçam em sua 

produção uma estética e beleza próprias. 

 

                  

Figura 93 - Material elaborado por alunos                       Figura 94 - Material criado por alunos 
 

Finalmente, o grande dia chegou; com todos os trabalhos dos alunos à mão, 

estava na hora de construir a instalação. Para tal, foi necessário o planejamento da 

organização da sala e de ações intencionais para que o brincar fosse de qualidade. 

Mesmo que o brincar seja um ato inerente à criança, ele exige um conhecimento, um 

repertório que ela precisa aprender para poder participar da brincadeira. 

 

                       

Figura 95 - Vivência com os alunos                        Figura 96 - Vivência com os alunos 
 

A criança conta com a mediação de um adulto para que possa aprender a 

nova brincadeira e garantir a ampliação de suas experiências; e é neste sentido que 

o envolvimento da família, dos funcionários, e dos professores se tornou importante. 
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Figura 97 - Vivência em sala                               Figura 98 - Vivência em sala de aula 
 

Com a instalação pronta, passamos a brincar de carrinho, vestindo os 

carrinhos já confeccionados em caixas de papelão seguindo regras de fluxo do 

trânsito, com a observação das placas e sinais de trânsito para andar pela “nossa 

cidade” de forma segura, garantindo a ordem tão necessária. 

 

          

Figura 99 - Vivência em sala                               Figura 100 - Vivência em sala de aula 
 

 

Porém, ainda falta algo decorativo em nossa cidade, pois os pedestres ainda 

não estavam retratados em desenhos na instalação, embora estivéssemos ali 

presentes como pedestres e carinhos. 

Então, novamente com a participação dos pais, começamos a desenhar em 

papel Kraft os pedestres, utilizando como moldes as próprias crianças; esta 

atividade, além de aproximar pais e filhos com um propósito pedagógico, foi muito 

lúdica; também desenvolveu a linguagem corporal, no sentido de a criança se 

perceber no mundo como um ser e um cidadão, pois o seu formato e o seu contorno 
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foram inseridos na cidade planejada e construída, tendo a autoimagem definida, pois 

ela mesma completava o desenho, a fim de torná-lo o mais próximo possível de si 

mesmo e da realidade. 

          

Figura 101 - Vivência pais e filhos                   Figura 102 - Atividade com pais 
 
 

        

Figura 103 - Vivência pais e filhos                Figura 104 - Vivência em sala de aula 

                                     

     Avaliação dos resultados 

 

Foi realizada no decorrer do processo a partir da observação da participação 

e das mudanças de atitude das crianças e dos pais. 

Percebemos nas crianças que estas passaram a compreender melhor como 

deviam andar na rua pelos próprios relatos quando comentavam sobre algo que 

viram; por exemplo, se alguém atravessou a rua descuidadamente: “professora, o 

menino quase foi atropelado, ele nem olhou para atravessar. Não é que é pra gente 

atravessar na faixa e olhar para o farol?”. 

Com relação aos pais, percebemos que eles também ficaram bem 

entusiasmados com o projeto e participaram ativamente de todas as propostas. 
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Fica nos educadores o sentimento de missão cumprida, pois, sempre vemos 

a criança como um cidadão, com direitos de acesso a uma educação de qualidade, 

que lhe traga a consciência de seus direitos e deveres, bem como o envolvimento da 

comunidade e dos alunos num processo de cooperação e interação e a aquisição do 

conceito de respeito mútuo. 

     

Figura 105 - Dinâmica pais e filhos               Figura 106 - Dinâmica pais e filhos 

  

     

Figura 107 - Vivência em sala com pais       Figura 108 - Vivência em sala com pais 
 

Alguns relatos: 

Mãe: 

“É muito importante a escola oferecer momentos como esse!!” 

Alunos: 

“Professora, não é que não pode atravessar quando está no vermelho?” 

“Sabe Prô, um dia meu pai bebeu cerveja a foi dirigir, deu um medo!” 

“Hoje a menina atravessou a rua sem olhar, e nem segurou a mão da mãe 

dela, quase que ela foi atropelada!” 
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5.4.2 Projeto Educação de Trânsito - Tema: Educando para a Vida 

 

 

Escola: CEI Antonia Maria Torres da Silva 

Professora Responsável:  Profa. Debora de Almeida 

Nº de alunos atendidos: 35 alunos 

Público-alvo do trabalho: Crianças de educação infantil – Idade: 3 anos, 

profissionais da U.E e comunidade  

 

Período de execução: Segundo semestre 2011 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Uma parte dos alunos utiliza o transporte escolar e carros de familiares para 

locomover até a Escola; a outra parte que reside próximo fazem uso das faixas de 

pedestre e semáforos da avenida próxima unidade educacional. Diante de tantos 

acidentes no trânsito envolvendo na maioria das vezes as crianças, gerando 

fatalidades e sequelas irreversíveis; pensei em uma proposta que permite 

conscientização e mudanças com os pequenos que irão refletir nas atitudes dos 

adultos. Surgiu então o tema “Educando Para a Vida” se justificando com a fala de 

Nelson Mandela “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 

mudar o mundo”. 

 OBJETIVO 

 

O projeto “Educando para Vida” tem como objetivo de conscientizar os 

educandos para os perigos que o trânsito pode ocasionar se não for utilizado de 

forma segura. Segundo Paulo Freire, a conscientização evidencia o processo de 

formação de uma consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade 

objetiva. Nesse sentido, a transformação social passa necessariamente pelo 

desenvolvimento coletivo de uma consciência crítica sobre o real, e, portanto, pela 

superação das formas de consciência ingênua. É importante que neste processo de 

conscientização os sujeitos se reconheçam no mundo e com o mundo, havendo a 

possibilidade de que, na transformação do mundo, transformem a si mesmos.  
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Assim, a questão do trânsito seguro no Brasil precisa de sujeitos conscientes 

que reconheçam as necessidades de transformar as ações cidadãs nesses espaços 

promovendo transformações em prol da vida. A Educação é o holofote nesse 

processo de conscientização e transformação. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover o hábito de educação e respeito à vida no trânsito. 

 Atividades que proporcionam conhecimento de mundo para os 

educandos e que provoquem mudanças de hábitos na sua vida e de 

seus familiares. 

 Metas 

 Este projeto respeita e cumpre o Art. 53 do ECA, pois assegura que a criança 

e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa e preparo para o exercício da cidadania. Isso reflete na educação de trânsito 

que proporciona o respeito à vida. 

 Produtos 

Para colocar o projeto “Educando para Vida” em ação foram utilizados os 

seguintes produtos\ferramentas pedagógicas:  

 Revistas; tesoura; cola; fitas adesivas. 

 Folhas: sulfite, pardo, camurça, cartão, crepom. 

 Cadeirinha de carro; bonecas; carros. 

 Caixas de leite. 

 DVD e músicas diversas ao tema. 

 Livro: Picote o carro de papel (autor- Mario Vale) 

 Espaços da unidade escolar. 

 

 METODOLOGIA/ ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

O projeto foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

Etapa 1 
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Foi realizada uma sondagem por meio de recortes e colagens de automóveis. 

O educando escolhia qual automóvel era parecido com o de seu familiar para 

realizar a atividade. Nesta mesma atividade os alunos eram questionados para quais 

locais costumavam se locomover. De dez alunos uma disse que ninguém da família 

possuía algum tipo de veículo. 

Relato dos alunos: 

1-Eu vou à feira de carro com minha mãe (Nathalia). 

2-Quando eu vou para casa do meu pai ele vai de carro para o shopping 

(Juan). 

 

Etapa 2 

 

Roda de conversa sobre o trânsito. Foram levantadas várias questões 

relacionadas à segurança, sinalização e comportamento das crianças nos 

automóveis e vias. 

 

 

             Figura 109 - Roda de conversa 
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Etapa 3 

Roda de leitura “Picote o carro de papel” – Mario Vale. Por meio da leitura, os 

alunos tiveram a oportunidade de refletir com o mundo real, pois não ocorreu 

nenhum acidente grave devido o carro ser de papel. 

      

Figura 110 - Roda de leitura                           Figura 111 - Roda de leitura 
 

 

Etapa 4 

Após reflexão da leitura compartilhada, os educandos foram direcionados à 

atividade para preencher o farol de veículos com bolinhas de papel crepom. 

Relato dos alunos:  

1-Professora, aconteceu àquela bagunça na cidade porque o Picote 

(personagem do livro) não respeitou o farol, né (Maria Júlia). 

2-Professora, quando eu fui ao mercado com o meu pai, ele não parou 

quando o farol ficou vermelho (Gabriel). 
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Figura 112 - Atividade artes                           Figura 113 - Atividade artes – cores 
 
 
 

     

Figura 114 - Atividade artes – colagem        Figura 115 - Crianças e cores do semáforo 
 

Etapa 5 

Os alunos conheceram e identificaram que para os pedestres existe um farol 

diferente dos condutores. Juntos, confeccionaram o farol utilizando caixa de leite e 

com bolinhas de papel crepom.  

Relatos dos alunos 

1-Ah! Então esse que a minha mãe olhou quando foi comprar pão (Juan). 
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Figura 116 - Conversa sobre semáforo      Figura 117 - Colagem sobre semáforo 
 

         

Figura 118 - Semáforo feito pelas crianças     Figura 119 - Exposição de trabalhos 

 

Etapa 6 

 

Nesta atividade, os alunos construíram a faixa de pedestre reutilizando 

caixa de leite. No último dia da semana que foi realizada a atividade os 

alunos levaram para casa. 

 

Relatos dos alunos: 

1-Professora, minha mãe me disse que tenho que segurar na mão dela 

para passar na faixa (Juan). 

2-Pai, olha aqui esta é a faixa de pedestre para atravessar a rua (relato da 

aluna Mariany quando o pai veio buscá-la). 
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Figura 120 - Simulação de Travessia                 Figura 121 - Criando faixa de pedestres 

 

 
 

 

                      Figura 122 - Exposição de trabalhos 
 

Etapa 7 

Esta atividade foi uma simulação do que acontece com as crianças quando uma 

eventual batida ocorrer. Os educandos perceberam as seguintes situações: 

 O que acontece com as crianças que não sentam na cadeirinha. 
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 O que acontece com as crianças que sentam na cadeirinha, porém não usa o 

cinto de segurança. 

 

 E o que acontece quando utilizam a cadeirinha de forma correta- uso do cinto 

de segurança. 

 

Relatos dos alunos: 

1- Nossa! A gente voa do carro (Gustavo). (1ª situação) 

2- Professora, agora eu vou usar o cinto de segurança quando sair com minha 

avó (Nathalia) 

 

1ª simulação 

 

                     Figura 123 - Esclarecimento sobre importância do uso da cadeirinha  
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                     Figura 124 - Simulação de acidentes sem cadeirinha para crianças 

 

2ª simulação 

 

                     Figura 125 - Explicando o uso da cadeirinha para crianças 
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                     Figura 126 - Simulando o uso incorreto da cadeirinha para crianças 

 

 

Figura 127 - Crianças prestam atenção em explicação sobre a uso da cadeirinha  

 

 



391 

 

 

 

3ª simulação 

 

 

Figura 128 - Esclarecimento sobre a importância do uso da cadeirinha e cinto para crianças 

 

 

       

Figura 129 – Simulação cadeirinha e cinto      Figura 130 - Mostrando cadeirinha evita ferimento 
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Etapa 8 

Essas atividades concluíram o projeto. Os educandos tiveram a oportunidade de 

vivenciar em grupo situações do trânsito. Como o condutor e o pedestre deve se 

comportar, sempre dando prioridade a vida. 

Relatos dos alunos: 

1-Professora, a Rayssa está atravessando no vermelho; ela tem que esperar o verde 

(Arthur). 

2-Olha professora, meu carro parou quando o farol estava vermelho para os carros. 

      

Figura 131 - Criando uma rua                         Figura 132 - Simulando travessia 
 

 

               

Figura 133 - Simulando o trânsito                 Figura 134 - Simulando o trânsito com travessia 
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                     Figura 135 - Vivência sobre trânsito 

 

 Avaliação 

O Projeto Educando Para a Vida teve como objetivo principal a 

conscientização das crianças pequenas de um trânsito seguro. Durante os 

processos formativos dos projetos, os pequenos puderam expressar seus 

envolvimentos, concentração durante as atividades propostas. E mais do que isso, o 

envolvimento das crianças como coparticipantes nas produções e conquistas foram 

importantes, colocando-os em situações de aprendizagens dentro do contexto da 

cidadania e o respeito à vida. O planejamento pedagógico, acompanhamento do 

registro (relato, fotografias) foram instrumentos de uma avaliação formativa em que 

foi contemplado o objetivo de uma conscientização de paz e vida no trânsito com 

simples atitudes; após este trabalho com os pequenos transformaram suas ações 

como: atravessar na faixa, a leitura do farol, o uso da cadeirinha, o uso do cinto, o 

respeito às sinalizações, entre outros. E todo esse trabalho transcendeu aos muros 

das escolas quando estes pequenos tiveram o encontro com suas famílias. 
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5.4.3 Projeto Educação para o Trânsito: Mobilizar para preservar a vida 

 

 

Escola: EMEI Dona Julitta Prado Alves de Lima 

Professora Responsável:  Profa. Cristiane Lima Sampaio 

Nº de alunos atendidos: 210 alunos 

Público-alvo do trabalho: Infantil I  

Período de execução: Primeiro semestre 2012 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

 Ao analisar a sociedade contemporânea que estamos vivendo, 

observamos a necessidade de trabalhar o tema trânsito com nossos alunos. 

Acreditamos que a conscientização de um trânsito seguro e o respeito aos 

direitos e principalmente deveres de toda população, deve-se ter início na infância, 

sendo a escola um ambiente favorável à isso, já que os alunos podem aprender de 

uma forma lúdica e levar esse conhecimento à sua família, sendo multiplicador de 

um tema tão importante e preocupante em nossa sociedade.  

 

 OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver o respeito mútuo entre as pessoas. 

 Reconhecer seus direitos e deveres como cidadão, principalmente no 

trânsito. 

 Identificar e reconhecer as placas de trânsito. 

 Identificar e reconhecer o que integra uma via pública e a posição que 

cada instrumento dessa via ocupa no trânsito seguro. 

 

 METAS: 
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 A partir desse projeto, esperamos que nossos alunos compreendam e 

saibam comportar-se no trânsito de uma maneira humanitária, respeitando os 

direitos e principalmente os deveres de todos, e que transmitam esses valores aos 

seus familiares, beneficiando à toda comunidade na qual ele pertence e, assim, 

beneficiando diretamente nossa sociedade. 

 

 METODOLOGIA: 

 

 Levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o que 

devemos e podemos fazer no trânsito e nas vias públicas por meio da 

roda de conversa. 

 Confecção de um cartaz elencando o que observamos em uma via 

pública. 

 Identificação e reconhecimento das placas de trânsito por meio de 

pintura, recorte, colagens e confecção de jogos de mesa (jogo da 

memória, dominó) com as placas. 

 Construção de uma via pública em forma de planta baixa, utilizando 

desenhos realizados pelos alunos e figuras geométricas. 

 Confecção de carros, ônibus, caminhões, casas, prédios e 

estabelecimentos públicos com material reciclável e massinha de 

modelar. 

 Construção de uma maquete representando uma via pública, utilizando 

os materiais confeccionados anteriormente. 

 Apresentação musical utilizando a música da Xuxa “Atravessar a rua”. 

 Confecção de dois carros com caixa de papelão e um semáforo com 

caixa de sapato para utilizar na apresentação musical. 
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             Figura 136 - Confeccionando edificações 
 
 

 

 Figura 137 - Confeccionando elementos para via pública 
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             Figura 138 - Cartazes feitos por alunos 
 
 

 

               Figura 139 - Cidade construída pelas crianças 
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            Figura 140 - Via pública com veículos elaborada pelas crianças 
 

 

             Figura 141 - Jogo de placas elaborado pelos alunos 
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        Figura 142 - Jogo criado em sala de aula para discutir conceitos de segurança no trânsito 
 

        

         Figura 143 - Simulação em pista criada no pátio da escola 



401 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 

 O trabalho envolveu todos os alunos que gostaram muito de 

confeccionar suas vias públicas e os carros que compreenderam a maquete e a 

apresentação musical. 

 Acredito que o trabalho proporcionou aos alunos situações de ação-

reflexão-ação, contribuindo para a formação de pedestres e/ou motoristas mais 

conscientes no futuro. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta desta pesquisa foi analisar os cursos a distância implantados 

pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET de São Paulo, em julho de 2010. A 

iniciativa partiu de uma realidade social que apresentava e continua apresentando, 

dados preocupantes com relação a problemática trânsito nas grandes cidades. 

Sabe-se que essa problemática é permeada por inúmeras variáveis, dentre elas, os 

acidentes de trânsito e os riscos à saúde ambiental. Nessas circunstâncias, os 

cursos buscavam capacitar os professores da educação infantil ao ensino 

fundamental II e EJA, para trabalhar o tema trânsito, de modo a transformá-los em 

agentes multiplicadores dentro de suas unidades escolares e também no entorno da 

comunidade escolar. Foram levados em conta conteúdos que estimulassem as 

práticas de segurança no trânsito, e os conceitos de cidadania e sustentabilidade, de 

modo a adotar atitudes e comportamentos que valorizassem o compartilhamento do 

espaço público e das relações de respeito ao próximo e ao meio ambiente. Na 

concepção dos programas de educação para o trânsito da CET, principalmente 

aqueles voltados ao público infantil e adolescente, foram utilizados recursos de arte-

educação, que são estímulos que prevaleceram na abordagem dos cursos com os 

professores, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distância, tendo, 

inclusive a intenção de que eles utilizassem esse tipo de recurso em seus projetos 

nas suas unidades escolares.  

Os cursos a distância desenvolvidos pela CET traziam, em sua proposta 

pedagógica uma grande contribuição ao debate entre professores, alunos e 

comunidade escolar sobre questões relacionadas com várias circunstâncias da vida 

urbana: meio ambiente, trânsito, cidadania, mobilidade, sustentabilidade e inclusão 

da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Os conteúdos ficavam disponíveis 

por meio de objetos de aprendizagem que foram criados especificamente para o uso 

na plataforma de ensino a distância; constituíam um conjunto de aulas em formato 

de desenho animado, o que tornava a abordagem lúdica; além do que, contavam 

com jogos e passatempos virtuais, fóruns de debates, midiateca com manuais, 

textos e vídeos complementares, entre outros recursos.  
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 Em relação à pesquisa com os professores, o estudo foi realizado em três 

etapas. A primeira etapa compreendeu a tabulação das respostas ao questionário de 

satisfação, que foi entregue ao final de cada curso; a segunda etapa, foi realizada 

por meio de sondagem via telefone; objetivava verificar se o conteúdo apreendido 

durante a capacitação tinha sido aplicado em atividades/projetos nas unidades 

escolares desses docentes. Na terceira etapa foi feita a análise dos fóruns de 

discussão, a fim de identificarmos nos diálogos entre alunos e tutores a abordagem 

quanto aos temas meio ambiente, cidadania e arte-educação em suas relações com 

a segurança no trânsito. Essa etapa incluiu também a realização de um diagnóstico 

da atuação dos tutores nos cursos a distância da CET.  

Nestas considerações finais, serão apresentados, primeiramente, os 

resultados e conclusões relacionados com as etapas um e dois desta pesquisa.  

De modo geral, a análise dos dados indicou resultados muito positivos para 

todos os cursos na modalidade de ensino a distância ministrados pela CET de São 

Paulo: Capacitação para Professores da Educação Infantil, Fundamental I e II, 

Inclusão da Pessoa com Deficiência e Sustentabilidade e Trânsito. 

Foram analisados 3.513 questionários de 396 cursos ministrados no período 

de julho de 2010 a dezembro 2012. 

Na primeira etapa da pesquisa, buscou-se, principalmente, investigar com a 

análise desse conjunto de questionários a percepção dos professores sobre a 

contribuição dos conteúdos dos cursos da CET na modalidade de ensino a distância 

para seu aperfeiçoamento profissional e para o desenvolvimento de projetos em 

suas disciplinas. Além disso, na segunda etapa, procurou-se complementar as 

informações para possibilitar uma análise que identificasse duas propostas: a) se 

ocorreu a aplicação de atividades/projetos relacionados com os temas 

desenvolvidos durante a capacitação de professores e b) se essas ações em sala de 

aula refletiam a preocupação em abordar temas voltados diretamente para a 

educação para o trânsito e demais temas correlatos, como cidadania, meio ambiente 

e sustentabilidade, utilizando abordagens lúdicas e de arte-educação.  

Em um primeiro momento foram analisados separadamente cada curso e 

elaborada uma conclusão individual com os principais resultados de cada tipo de 
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Pergunta Resposta Infantil Fund I Fund II Inclusão Sustentabilidade

88%

Não há

Não há

Não há

35,11%

94%

Não há

Não há

Não há

89%

95%

98%

96%

41%

78% 96%

87%

90%

94%

93%

27%

88,56%

76%

88%

99%

79%

81%

81%

89% 71,17%

87,75%

90%

87%

76%

89,72%

73,74%

91%

94%

98%

96%

29%

Sim

Mudou

Sim

Sim

Agradecimentos/Elogios:Curso e 

Tutor

91%

93%

95,40%

94%

26,58%

Curso contribuirá para atuação docente?

Sua visão sobre trânsito mudou?

É possível inserir o tema trânsito de forma 

transversal e interdisciplinar?

O curso forneceu subsídios para inserir o 

tema trânsito na escola

Comentários/Sugestões

Suficiente

Adequada

Adequada

Ótimos e bons

Todos

98%

A carga horária foi:

Interação com o tutor:

A metodologia foi:

Os recursos didáticos:

Quais conteúdos considerou mais 

importantes?

90%

96%

98%

97%

Os conteúdos foram:
Suficiente 95% 98% 92% 96%

capacitação. A seguir, apresentaremos uma síntese relacionando os resultados 

obtidos nas cinco avaliações, a fim de elaborarmos uma conclusão que expressasse 

a avaliação quanto ao conjunto dos cursos a distância da CET para professores. 

Vale ressaltar que os questionários de cada curso possuíam questões semelhantes, 

tornando possível uma comparação. 

 

 

Tabela 6 - Resumo dos principais resultados da Pesquisa com Professores 

 

 

Com relação ao conteúdo de cada curso, todos eles apresentaram percentual 

superior a 90% de satisfação. Na resposta onde o professor afirmava que os 

conteúdos apresentados eram suficientes. 

Sobre a carga horária, os professores apontaram como “suficiente” em todos 

os cursos, apresentando percentual de satisfação superior a 85%. 

No que diz respeito à qualidade dos recursos didáticos, a avaliação teve um 

percentual superior a 93% de satisfação ao somarmos as opções “ótimos” e “bons”, 

mas com o predomínio da resposta “ótimos” com percentual superior a 53%. 

A metodologia utilizada por cada uma das capacitações foi avaliada como 

adequada, obtendo percentuais entre 94% e 98%. 
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Por sua vez, a interação com o tutor apresentou índices entre 90% e 96% de 

satisfação, sendo considerada “adequada” pelos participantes de todos os cursos 

avaliados nesta pesquisa. 

Na questão de tipo aberta sobre “Qual(is) conteúdo(s) achou mais 

importante(s)?”, o percentual para a resposta “Todos” ficou entre 26,58% e 41% 

comparando-se todos os cursos de capacitação. Com menor percentual, houve a 

citação de módulos/aulas em cada capacitação, ou mesmo, a indicação de recursos 

didáticos e tutor como conteúdos mais importantes nas capacitações. A indicação de 

todos os conteúdos demonstra a aprovação dos conteúdos disponíveis em cada 

capacitação e a importância do conjunto de conteúdos para o conhecimento e 

aprendizagem dos professores. 

A resposta sobre a contribuição do curso para atuação docente recebeu 

percentuais entre 88,56% e 99%. A análise das respostas desta questão aberta 

apontou que o professor acreditava que os conteúdos de cada capacitação 

contribuíam não apenas para sua atuação como docente, mas também para seu 

aperfeiçoamento profissional e pessoal. Muitos responderam ter melhorado sua 

postura no trânsito após a realização do curso e indicaram a importância de 

repassar os conteúdos aos alunos para que eles, por sua vez, também passassem a 

assumir uma conduta mais cidadã. 

Com relação à questão colocada aos professores “Sua visão sobre trânsito 

mudou, após a realização do curso?”, foi possível avaliá-la apenas nos cursos de 

capacitação da educação infantil, fundamental I e II; isso porque os cursos Inclusão 

e Sustentabilidade não apresentavam pergunta semelhante em seus questionários 

da pesquisa de satisfação. Os percentuais obtidos para a resposta “Sim, mudou” foi 

de 76% a 87%. Os professores apontaram principalmente que a visão mudou quanto 

a enxergar o tema trânsito como algo pertinente à abordagem em contexto escolar 

e, ainda, a mudança na forma como o professor - enquanto pedestre ou condutor - 

passou a conviver no trânsito da cidade, indicando mudança de postura voltada para 

a convivência em grupo e não apenas de escolhas individuais. 

As questões “Você acredita ser possível inserir o tema trânsito de forma 

transversal e interdisciplinar?” e “O curso forneceu subsídios para isso?” constam 

dos três cursos de capacitação para professores, infantil, fundamental I e II. Para a 
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primeira questão, obtivemos percentuais entre 76% e 88% para a resposta “Sim, é 

possível”. Para a segunda questão, registramos percentuais entre 81% e 89,72%. 

Dessa forma, concluímos que o professor visualiza a possibilidade de inserir o tema 

trânsito na escola; podemos ainda inferir que, parte dessa percepção positiva se deu 

pela própria condução do curso, pelos materiais disponibilizados e pelos diálogos 

com outros educadores e tutores durante a capacitação. Sem dúvida, é um 

indicativo o percentual alto sobre o fato de a maior parte dos professores responder 

que o curso fornecia os subsídios para a inserção do tema trânsito de forma 

transversal e interdisciplinar na escola. 

A pesquisa pós-curso de capacitação indicou percentual de aplicação de 

projetos/atividades sobre trânsito nas escolas entre 25% e 65%. Apesar do 

percentual de aplicação variar de curso para curso, a aplicação existiu de fato. 

Quando feita pelo professor - nos cinco cursos avaliados - os temas contemplaram 

não apenas a abordagem ao trânsito e à segurança no trânsito, mas também 

incluíram assuntos relacionados com a cidadania, meio ambiente, sustentabilidade, 

inclusão, diversidade, entre outros.  Ao ser questionado sobre qual o principal 

obstáculo para que não ocorresse a implantação de atividades/projetos em sala de 

aula, o professor apontou a carga excessiva de trabalho e a falta de apoio e 

recursos nas escolas. Com relação ao grupo de professores que aplicou os 

conteúdos em sala de aula, a maioria citou a elaboração de projetos; Ressalta-se 

que o principal recurso utilizado pelos participantes dos cursos para professores da 

educação infantil estava relacionado com a arte-educação (exposição de desenhos, 

contar histórias, dramatização, entre outros). Nos demais cursos para professores do 

fundamental I, II, Inclusão da Pessoa com Deficiência e Sustentabilidade e Trânsito, 

também foram citados os recursos voltados para a arte-educação, porém com o 

predomínio de atividades relacionadas com a pesquisa na internet e biblioteca física 

e a produção de textos.   

Concluímos que os professores que participaram dos cursos de capacitação 

na modalidade a distância da CET, aprovaram o formato dos cursos, perceberam a 

importância do conteúdo e a possível aplicação nas escolas. Além disso, ao longo 

de suas respostas às questões abertas da pesquisa de satisfação, destacaram o 

que entenderam do caráter educativo, da metodologia interdisciplinar e transversal 
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ser aplicada no trabalho com educação de trânsito nas escolas, assim como a 

interface desse tema com a formação para o exercício da cidadania, meio ambiente 

e sustentabilidade.  

Cumpre observar, que ainda não tinha havido uma aplicação expressiva do 

conteúdo dos cursos nas unidades escolares em forma de projetos/atividades com 

os alunos, principalmente quanto às capacitações de educação infantil, fundamental 

I e II. Houve uma aplicação maior pelos participantes do curso para educação 

infantil, seguido de percentual pouco abaixo de 60% para os cursos Inclusão e 

Sustentabilidade.  

Como resultado final, a análise dos questionários relacionados com a 

pesquisa de satisfação apontou bons resultados, tanto os referentes à aprovação do 

formato de ensino a distância, como dos conteúdos abordados e a possível 

aplicação em sala de aula. Todavia, trouxe à tona algumas questões que 

precisavam de atenção, mesmo revelando baixos percentuais de insatisfação. À 

tona também vieram as preocupações que foram despertadas como alerta para 

melhorias relacionadas com o depoimento dos professores na segunda etapa da 

pesquisa, que fora realizada por telefone. As melhorias e reflexões que indicamos 

merecer atenção são: 

- queixas com relação à postura/ausência de atenção dos tutores; 

- alguns módulos/aulas extensas que poderiam ser divididas em duas ou mais 

módulos/aulas; 

- falta de material de consulta após encerramento do curso (sugestão de 

criação de apostilas, cds ou vídeos); 

- problemas com a plataforma (uso e sugestão de plataformas mais simples 

como o Moodle, por exemplo); 

 - a criação de uma segunda opção de curso a distância para professores que 

tenham dificuldade com a internet; 

- opção de mais de uma data para o encontro presencial; 

- atenção para as dificuldades enfrentadas pelo professor no momento de 

partir para a prática em sala de aula; dentre elas: as dificuldades quanto à realização 

de trabalhos interdisciplinares na unidade escolar e à conciliação do conteúdo do 

curso com as atividades/disciplinas da rotina escolar. 
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Na terceira etapa, ocorreu a análise dos fóruns de discussão com vistas a 

buscar dados sobre a interação entre alunos e tutores. Antes, porém, de 

discorrermos sobre os resultados, vale ressaltar que, na primeira parte desta 

pesquisa, foi levantada a percepção dos alunos no que dizia respeito aos cursos a 

distância da CET; foi, então, possível obter informações específicas sobre a 

percepção dos alunos sobre a atuação dos tutores. De modo geral, os alunos 

apontaram como satisfatórios a tutoria e os canais de comunicação com o tutor. No 

período avaliado, entre 90% e 96% dos alunos indicaram a interação com o tutor 

como “adequada”. Contudo, ao analisarmos as questões abertas, em que o aluno 

podia opinar livremente sobre o curso ou indicar alguma sugestão ou crítica, a 

atuação dos tutores, apesar de ser pouco citada, apareceu com certas ressalvas. 

Algumas eram positivas como “a tutora foi maravilhosa”, “esteve presente em todo o 

curso”; porém, em alguns casos, foram apontados inúmeros problemas nas relações 

com o tutor ou na ação dele, tais como: 

 Necessidade de mais feedback nos fóruns de discussão. 

 A falta de uma devolutiva das tarefas realizadas.  

 Falta de motivação na interação entre tutor-alunos e alunos-alunos.  

 Fórum de discussão como espaço rico que não foi bem aproveitado; o 

sentimento de isolamento dos colegas esteve presente a todo 

momento.  

 As questões colocadas fora da linha de discussão fizeram com que 

cada um criasse a sua própria e, assim, não houve aprofundamento 

nas discussões, e a ausência da motivação da tutoria aumentou ainda 

mais este sentimento de isolamento.  

 Preferência em ter o tutor discutindo as respostas uma a uma do que 

em bloco. 

 O tutor não se mostrou presente. Foi enviado mais de um e-mail, mas 

não obteve resposta.  

 Em outro curso “o tutor era melhor”; “deixou material”; “era 

companheiro”. 
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  A tutora não “ensinou o que era o tema”; “sentimento de vazio, sem 

conteúdo”; “sem o tema para aprender e atividades sem criatividade”. 

 O tutor não interviu muito nas questões que “ficaram muito soltas entre 

os participantes”.  

 Não foram todas as atividades em que houve retorno; “isso dá a 

impressão de estar só na plataforma”. 

 O e-mail do “tutor ead sempre voltava e nem sempre os 

questionamentos foram solucionados”; “O curso poderia ter sido muito 

mais dinâmico se houvesse uma maior integração com a tutoria e 

demais participantes, através de um contato on-line periodicamente”.  

 O contato somente por e-mail, deixa o curso um tanto frio.  

 O tutor poderia encaminhar material adicional para o curso 

 

A última etapa da pesquisa, consistiu em fazer a análise dos diálogos dos 

fóruns de discussão. O objetivo era identificar a abordagem com relação aos temas 

meio ambiente, cidadania e arte-educação, relacionados com a segurança no 

trânsito. Consistia também em realizar um diagnóstico da atuação dos tutores nos 

cursos a distância da CET. Assim sendo, pudemos aprofundar nossos 

conhecimentos quanto à postura de interação dos tutores com os alunos no 

ambiente virtual. Partiu-se da premissa de que os diálogos nos fóruns de discussão 

tinham um papel importante não apenas na construção de conhecimento voltada 

para o conteúdo de módulos e aulas, mas contribuíram também para criar laços de 

afetividade, de modo a minimizar a sensação de “isolamento” ou “distância” dentro 

de um espaço de trocas virtuais. Nesse contexto, o diagnóstico realizamos nessa 

etapa da pesquisa indicou a necessidade de ações para melhorar os diálogos, 

inclusive com vistas a garantir que os tutores abordassem a temática meio ambiente, 

arte-educação e cidadania, considerada fundamental ao estabelecer interface com a 

questão da educação para o trânsito. 

Com referência à linguagem, 58,06% apresentaram uma linguagem mais 

informal, demonstrando a intenção do tutor em aproximar-se do aluno.  
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Com referência ao estímulo à participação dos alunos, 25% dos tutores o fez 

“frequentemente”, 51% o fizeram “raramente” ou “às vezes”; 22% nunca estimularam 

o aluno. Essa falta de estimulo é algo negativo para a mediação de cursos na 

metodologia de educação a distância; todavia a situação mostra-se pior quando a 

abordagem refere-se ao estímulo para a participação entre os alunos; pior porque as 

respostas indicaram que nenhum tutor estimulava “frequentemente” seus alunos a 

dialogarem entre si; 90% não o fizeram e 10% faziam “às vezes” ou “raramente”. Na 

leitura dos fóruns foi possível identificar que a interação e diálogo entre o grupo de 

alunos ocorreu em muitos casos por ação espontânea do próprio grupo de alunos e 

não por estímulo do tutor; este, além de não promover o diálogo no grupo, também 

não participou das conversas, mostrando-se mero espectador ou ouvinte. Algo 

bastante positivo, porém, foi o fato de 48% dos tutores comentarem 

“frequentemente” de forma positiva a participação dos alunos.  

Com relação ao esclarecimento de dúvidas, aquelas inseridas no Fórum de 

discussão, foi possível identificar que nem sempre os tutores faziam o feedback que 

era necessário para o aluno; 61,29% dos tutores esclareciam “frequentemente’ as 

dúvidas de seus alunos; os demais, aproximadamente 39%, não respondiam ou o 

faziam de forma esporádica. 

Na mediação dos grupos de discussão, a ausência do tutor foi percebida. 

Obtivemos 67,74% dos tutores não realizando a mediação dos fóruns de discussão; 

o tutor geralmente aparece apenas para esclarecer alguma dúvida, ou para postar 

uma resposta padrão que sintetiza o conteúdo/módulo. Com relação ao diálogo com 

os alunos, 32,26% dialogaram com os alunos de forma constante; 16,13% não o 

fazem. É notória a dificuldade do tutor em tornar-se presente no ambiente virtual 

enquanto sujeito ativo, e não apenas como mero ouvinte/espectador.  

No que diz respeito ao estímulo à construção de conhecimento e participação 

crítica tanto de alunos como tutor, identificamos que 61,29% dos tutores não 

acrescentavam novas perguntas à pergunta inicial do fórum, deixando, assim, de 

ampliar e estimular os debates; apenas 6,45% dos tutores acrescentavam novos 

materiais no fórum de discussão, além do material que consta nas aulas virtuais e 

midiateca; tal fato demonstrou novamente o não aproveitamento desse espaço de 

Fórum para ampliar os conhecimentos e os debates.  
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No que se refere à baixa interação do tutor com seus alunos, algumas 

atitudes contribuíram para que essa situação se agravasse, como o fato de 45,16% 

dos tutores inserirem nos fóruns de discussão uma resposta padrão, a qual apenas 

sintetizava o conteúdo do módulo/aula. Na leitura dos fóruns era perceptível, em 

muitos casos, que o uso da resposta padrão “quebrava” a fluidez do diálogo, diálogo 

esse geralmente estabelecido entre os alunos, com a ausência do tutor. A colocação 

de uma resposta padrão por parte do tutor acentuava ainda mais a sua ausência 

nesse diálogo, visto que mostrava uma fala fora do contexto do diálogo, relacionada 

ao conteúdo do curso, porém, fora do fluxo da conversa. 

Com relação à abordagem dos temas meio ambiente, cidadania e arte-

educação, 9% dos tutores “frequentemente” faziam esta abordagem com os alunos 

nos fóruns de discussão; 28% não o faziam; os demais realizam-na “às vezes” ou 

“raramente”. Por outro lado, na leitura dos fóruns percebeu-se que em 49% dos 

fóruns esses temas eram abordados pelos alunos, os quais, por sua vez, 

dialogavam com os colegas, sem a participação do tutor nesse diálogo. No que dizia 

respeito a esse item, podemos afirmar que, pelo fato de os materiais dos cursos 

levarem essa discussão a tal conteúdo, surgia um estímulo para que os alunos  

abordassem os temas e promovessem estas trocas nos fóruns de discussão; porém, 

o tutor deveria tomar para si essa abordagem, uma vez que se tratavam de temas 

de suma importância para o entendimento da questão da segurança no trânsito; ou 

seja, exigir de si mesmo uma atuação mais ampla, com foco na construção da 

cidadania, preservação da saúde e meio ambiente, e na abordagem interdisciplinar e 

lúdica.  

Concluí-se que, considerando a importância do diálogo que constrói relações 

que promovem a aquisição de conhecimento no processo ensino-aprendizagem - 

conforme diagnóstico realizado pela leitura de mais de oito mil mensagens dos 

fóruns de discussão - a tutoria exercida pelos educadores da CET, precisa de 

melhorias, principalmente com relação ao diálogo com o tutor. Com efeito, ele 

acabou se ausentando e passou a impressão de ser mero espectador das conversas 

entre os alunos. E, o que foi pior, em alguns momentos, não apresentou nenhum 

indício de presença nos cursos. Essas melhorias poderão ser implantadas por meio 

de conversas com os tutores sobre o diagnóstico realizado por esta pesquisa; essas 
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conversas levam a uma tomada de posição quanto às dificuldades e sugestões para 

melhorias. Serão melhorias que incluem a realização de oficinas de capacitação e 

reciclagem, ou mesmo, programa de encontros de troca de experiência com tutores 

mais experientes com atuação fora da empresa. São propostas que permitem 

compartilhar experiências sobre a importância da prática dialogada da tutoria, 

principalmente com foco no estímulo ao ensino e aprendizagem dos alunos.   

Finalizando este estudo, pode-se afirmar que os cursos a distância 

promovidos pela CET cumpriram um papel social importante no qual dizia respeito à 

disseminação de práticas cidadãs pela ótica da educação para o trânsito, no 

contexto da educação ambiental. A flexibilização de tempo e espaço permitida pela 

educação a distância fez com que a procura pelos cursos aumentasse, levando-se 

em conta a comparação com os atendimentos nos cursos presenciais e o formato 

desenvolvido, o qual foi bem avaliado pelos alunos. Diante disso, porém, é 

necessário que esses cursos, assim como todo e qualquer evento educativo, passe 

por avaliações que produzam melhorias constantes, no sentido de alinhar os 

eventos de capacitação com as necessidades em termos de formação cidadã e com 

a diretriz educacional da instituição, que se propõe a programas de educação a 

distância com os recursos tecnológicos sempre atualizados. Com esse 

entendimento, propõe-se um acompanhamento constante por meio da pesquisa de 

satisfação preenchida pelos alunos ao final de cada curso e pelos diálogos nos 

fóruns de discussão. Os resultados podem fornecer indicativos para atender à 

necessidade de ajustes relacionados com as práticas educativas que vão sendo 

desenvolvidas. 
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Apêndice A – Questionário: curso Fazendo Escola professores ensino infantil 

 

Pesquisa de Satisfação 

 

 

Esta pesquisa visa obter sua opinião a respeito de diversos aspectos do 
curso que você participou. Ela é muito importante, pois fornecerá subsídios 

para que possamos sempre melhorar nosso trabalho. Sendo assim, 
solicitamos que você opine sobre os itens a seguir. 

 

PERGUNTA 1 

Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 
a.  Suficientes 

 
b. Insuficientes 

 
c. Excessivos 

PERGUNTA 2 

Você considera a metodologia usada no curso: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 3 

Os recursos didáticos utilizados foram: 

 
a. Ótimos 

 
b. Bons 

 
c. Regulares 

 
d. Ruins 

PERGUNTA 4 

A carga horária foi: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 

PERGUNTA 5 

A interação com seu tutor foi: 

 
a. Adequada 
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b. Inadequada 

PERGUNTA 6 

Comente, se desejar, as escolhas referentes às questões 1 até o 5. 

PERGUNTA 7 

Relacione os conteúdos mais interessantes e/ou importantes. 

PERGUNTA 8 

De que forma o curso contribuirá para sua atuação, enquanto educador? 

PERGUNTA 9 

O que mudou no seu olhar sobre o trânsito? 

PERGUNTA 10 

Em sua opinião, é possível inserir trânsito como tema transversal e interdiciplinar no 
seu cotidiano escolar? Justifique. 

PERGUNTA 11 

O curso lhe deu subsídios para realizar esse desafio? 

PERGUNTA 12 

Registre seus comentários e/ou sugestões. 

 
Agradecemos a sua participação! 
Em breve, entraremos em contato a fim de completarmos essa avaliação. 
As questões abaixo estão relacionadas a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na capacitação e a prática em sua escola. 
NOME:______________________________Fone:__________e-mail___________ 

PERGUNTA 13a  

Após a sua participação no curso de capacitação para professores oferecido pela 
CET de São Paulo, na modalidade a distância, você utilizou o conteúdo do curso 
para desenvolver algum projeto ou atividade em sua escola? 

 
a. Sim 

 
b. Não 

PERGUNTA 13b 
Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
PERGUNTA 13c 
Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o maior obstáculo que impediu 
esta implantação? 
PERGUNTA 14a 
Qual o tipo de atividade desenvolvida? 
PERGUNTA 14b 
Quais os recursos utilizados? 
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Apêndice B – Questionário: curso Fazendo Escola fundamental I 

Pesquisa de Satisfação 

Esta pesquisa visa obter sua opinião a respeito de diversos aspectos do curso 
que você participou. Ela é muito importante, pois fornecerá subsídios para que 

possamos sempre melhorar nosso trabalho. Sendo assim, solicitamos que 
você opine sobre itens a seguir. 

PERGUNTA 1 

Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 
a.  Suficientes 

 
b. Insuficientes 

 
c. Excessivos 

 

PERGUNTA 2 

Você considera a metodologia usada no curso: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 3  
Os recursos didáticos utilizados foram: 

 
a. Ótimos 

 
b. Bons 

 
c. Regulares 

 
d. Ruins 

 

PERGUNTA 4 

A carga horária foi: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 

 

PERGUNTA 5 

A interação com seu tutor foi: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 6 
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Comente, se desejar, as escolhas referentes às questões 1 a 5. 

PERGUNTA 7 

Quais conteúdos você considerou mais importantes? 

PERGUNTA 8 

De que forma o curso contribuirá para sua atuação, enquanto educador?  

PERGUNTA 9 

 Sua visão do que é trânsito mudou com o curso?   

PERGUNTA 10 

Em sua opinião, é possível inserir trânsito como tema transversal e interdisciplinar nas 
escolas? Justifique. 

PERGUNTA 11 

A partir dos subsídios oferecidos nesta capacitação, você acredita ser possível incluir 
o tema trânsito, de forma transversal interdisciplinar, em sua escola? 

PERGUNTA 12 

Registre comentários e/ou sugestões 

Agradecemos a sua participação! 
Em breve, entraremos em contato a fim de completarmos essa avaliação. 
As questões abaixo estão relacionadas a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na capacitação e a prática em sua escola. 
NOME:______________________________Fone:__________e-mail___________ 
PERGUNTA 13a  
Após a sua participação no curso de capacitação para professores oferecido pela 
CET de São Paulo, na modalidade a distância, você utilizou o conteúdo do curso 
para desenvolver algum projeto ou atividade em sua escola? 

 
a. Sim 

 
b. Não 

PERGUNTA 13b 
Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
PERGUNTA 13c 
Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o maior obstáculo que impediu 
esta implantação? 
PERGUNTA 14a 
Qual o tipo de atividade desenvolvida? 
PERGUNTA 14b 
Quais os recursos utilizados? 
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Apêndice C – Questionário: curso Fazendo Escola docentes do fund II e EJA 

 

Pesquisa de Satisfação 

 

Esta pesquisa visa obter sua opinião a respeito de diversos aspectos do 
curso que você participou. Ela é muito importante, pois fornecerá subsídios 

para que possamos sempre melhorar nosso trabalho. Sendo assim, 
solicitamos que você opine sobre os itens a seguir. 

 

PERGUNTA 1 

Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 
a.  Suficientes 

 
b. Insuficientes 

 
c. Excessivos 

 
PERGUNTA 2 

Você considera a metodologia usada no curso: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

 
PERGUNTA 3 

Os recursos didáticos utilizados foram: 

 
a. Ótimos 

 
b. Bons 

 
c. Regulares 

 
d. Ruins 

   
PERGUNTA 4 

A carga horária foi: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 

 
PERGUNTA 5 

A interação com seu tutor foi: 
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a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 6 

   Os canais de contato com a tutoria foram: 

 a. Suficiente 

 b. Insuficiente 

 c. Excessiva 

PERGUNTA 7 

Comente, se desejar, as escolhas referentes às questões 1 a 6. 

PERGUNTA 8  

Quais os conteúdos você considerou mais importantes? 

PERGUNTA 9  

De que forma o curso contribuirá para sua atuação, enquanto educador?  

PERGUNTA 10  

 Sua visão do que é trânsito mudou com o curso? 

PERGUNTA 11  

Na sua opinião, é possível inserir trânsito como tema transversal e interdisciplinar no 
seu cotidiano escolar? Justifique. 

PERGUNTA 1 2  

A partir dos subsídios oferecidos nesta capacitação, você acredita ser possível 
incluir o tema trânsito, de forma transversal e interdisciplinar, em sua escola? 

PERGUNTA 13  

Registre seus comentários e/ou sugestões 

Agradecemos a sua participação! 
Em breve, entraremos em contato a fim de completarmos essa avaliação. 
As questões abaixo estão relacionadas a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na capacitação e a prática em sua escola. 
NOME:______________________________Fone:__________e-mail___________ 
PERGUNTA 14a  
Após a sua participação no curso de capacitação para professores oferecido pela 
CET de São Paulo, na modalidade a distância, você utilizou o conteúdo do curso 
para desenvolver algum projeto ou atividade em sua escola? 

 Sim 

 Não 
PERGUNTA 14b 
Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
PERGUNTA 14c 
Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o maior obstáculo que impediu 
esta implantação? 
PERGUNTA 15a 
Qual o tipo de atividade desenvolvida? 
PERGUNTA 15b 
Quais os recursos utilizados? 
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Apêndice D – Questionário: curso Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 

 

Pesquisa de Satisfação 

 

 

Esta pesquisa visa obter sua opinião a respeito de diversos aspectos do 
curso que você participou. Ela é muito importante, pois fornecerá subsídios 

para que possamos sempre melhorar nosso trabalho. Sendo assim, 
solicitamos que você opine sobre os itens a seguir. 

 

PERGUNTA 1 

Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 
a.  Suficientes 

 
b. Insuficientes 

 
c. Excessivos 

PERGUNTA 2 

Você considera a metodologia usada no curso: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

 

PERGUNTA 3 

Os recursos didáticos utilizados foram: 

 
a. Ótimos 

 
b. Bons 

 
c. Regulares 

 
d. Ruins 

   

PERGUNTA 4 

A carga horária foi: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 
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PERGUNTA 5 

A interação com o tutor foi: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 6 

Os canais de contato com a tutoria (e-mail, telefone) foram: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 

 

PERGUNTA 7 

Quais conteúdos você considerou mais importantes? 

 

PERGUNTA 8 

De que forma o curso contribuirá para sua atuação, enquanto educador?  

 

PERGUNTA 9 

Registre comentários e/ou sugestões 

Agradecemos a sua participação! 
Em breve, entraremos em contato a fim de completarmos essa avaliação. 
As questões abaixo estão relacionadas a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na capacitação e a prática em sua escola. 
NOME:______________________________Fone:__________e-mail___________ 
PERGUNTA 10a  
Após a sua participação no curso de capacitação para professores oferecido pela 
CET de São Paulo, na modalidade a distância, você utilizou o conteúdo do curso 
para desenvolver algum projeto ou atividade em sua escola? 

 Sim 

 Não 
PERGUNTA 10b 
Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
PERGUNTA 10c 
Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o maior obstáculo que impediu 
esta implantação? 
PERGUNTA 11a 
Qual o tipo de atividade desenvolvida? 
PERGUNTA 11b 
Quais os recursos utilizados? 
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Apêndice E – Questionário: curso Sustentabilidade e Trânsito 

 

Pesquisa de Satisfação 

 

 

Esta pesquisa visa obter sua opinião a respeito de diversos aspectos do 
curso que você participou. Ela é muito importante, pois fornecerá subsídios 

para que possamos sempre melhorar nosso trabalho. Sendo assim, 
solicitamos que você opine sobre os itens a seguir. 

 

PERGUNTA 1 

Você considera que os conteúdos abordados foram: 

 
a.  Suficientes 

 
b. Insuficientes 

 
c. Excessivos 

 

PERGUNTA 2 

Você considera a metodologia usada no curso: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

 

PERGUNTA 3 

Os recursos didáticos utilizados foram: 

 
a. Ótimos 

 
b. Bons 

 
c. Regulares 

 
d. Ruins 

  

PERGUNTA 4 

A carga horária foi: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 
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PERGUNTA 5 

A interação com seu tutor foi: 

 
a. Adequada 

 
b. Inadequada 

PERGUNTA 6 

Os canais de contato com a tutoria (e-mail, telefone) foram: 

 
a. Suficiente 

 
b. Insuficiente 

 
c. Excessiva 

PERGUNTA 7 

Quais conteúdos você considerou mais importantes? 

PERGUNTA 8 

De que forma o curso contribuirá para sua atuação, enquanto educador? 

PERGUNTA 9 

Deixe aqui seus comentários e/ou sugestões 

Agradecemos a sua participação! 
Em breve, entraremos em contato a fim de completarmos essa avaliação. 
As questões abaixo estão relacionadas a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na capacitação e a prática em sua escola. 
NOME:______________________________Fone:__________e-mail___________ 
PERGUNTA 10a  
Após a sua participação no curso de capacitação para professores oferecido pela 
CET de São Paulo, na modalidade a distância, você utilizou o conteúdo do curso 
para desenvolver algum projeto ou atividade em sua escola? 

 Sim 

 Não 
PERGUNTA 10b 
Qual(is) o(s) tema(s) deste projeto/atividade? 
PERGUNTA 10c 
Caso não tenha implantado projeto/atividade, qual foi o maior obstáculo que impediu 
esta implantação? 
PERGUNTA 11a 
Qual o tipo de atividade desenvolvida? 
PERGUNTA 11b 
Quais os recursos utilizados? 


