
 

 

 

TÍTULO: O MAPA DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RELACIONADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE JAGUARIÚNA, 2014
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): THAYS CRISTINA RODRIGUES DUTRA, ALESSANGELA MARIA SORIANIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA MARIA GIROTTI SPERANDIOORIENTADOR(ES): 



RESUMO: O índice de acidentes tem aumentado a cada ano 

(DATASUS, 2012), por outro lado, percebe-se o elevado número de programas 

educacionais para o trânsito que têm sido disponibilizados para as escolas de 

ensino infantil à médio pelos governos, gerando um conflito entre dados e 

realidade (BRASIL, s.d.). Desta forma, esta pesquisa se propõe a mapear e 

estudar as intervenções relacionadas à mobilidade e acessibilidade propostas 

pelas escolas públicas, privadas e filantrópicas do Município de Jaguariúna 

com o apoio da Secretaria de Transportes e/ou Educação. Para esta pesquisa 

estão sendo realizadas revisões bibliográficas on line e de documentos oficiais 

referentes a programas para a educação da mobilidade de crianças e 

adolescentes do município envolvido, além de entrevistas com gestores da 

localidade. Dados preliminares indicam que a taxa de mortalidade por causas 

externas na Cidade de Jaguariúna tem se mostrado expressivas para a 

realidade vivida no município (JAGUARIÚNA, 2012). 

INTRODUÇÃO: A mobilidade urbana brasileira tem sido impactada 

pelo desenvolvimento e crescimento urbano desorganizado, assim como vem 

demonstrando as experiências do Projeto MASSUr  (SPERANDIO et al, 2012). 

Dados pesquisados pelos autores fomentam a necessidade de pesquisas e 

programas educacionais no que se refere ao trânsito e à mobilidade e 

acessibilidade nas cidades brasileiras. No ano de 2008 a cidade de Jaguariúna 

ocupou a terceira posição no ranking das melhores cidades para se viver no 

pais, porém atualmente está apenas entre as 100 primeiras cidades, ocupando 

97° posição entre 5565 cidades pesquisadas (Tribuna de Jaguariúna, 2014).  

O índice de acidentes tem aumentado a cada ano (DATASUS, 2012), 

por outro lado, percebe-se o elevado número de programas educacionais para 

o trânsito que têm sido disponibilizados para as escolas de ensino infantil à 

médio pelo governo, gerando um conflito entre dados e realidade (BRASIL, 

s.d.).  

Desta forma, é objetivo desta pesquisa mapear e estudar as 

intervenções relacionadas à mobilidade e acessibilidade propostas pelas 

escolas públicas, privadas e filantrópicas do Município de Jaguariúna com o 

apoio da Secretaria de Transportes e/ou Educação. 

MÉTODO: Revisões bibliográficas on line e de documentos oficiais 

referentes a programas para a educação da mobilidade de crianças e 



adolescentes do município envolvido, além de entrevistas com gestores da 

localidade. 

Pesquisa: Pesquisa descritiva, quantitativa e qualitativa. 

Participantes: Gestores dos municípios de Jaguariúna (SP). 

Local: Secretarias de Transportes, Saúde, Educação e DENATRAN de 

Jaguariúna (SP). 

Desenvolvimento: A pesquisa está ocorrendo em fases, abaixo 

descritas, que estão ocorrendo subsequentes e/ou paralelas. 

FASE 1: Inicialmente serão realizados encontros com os gestores da 

Secretaria de Transporte, Saúde e Educação, para apresentação do projeto e 

recolhimento das devidas autorizações e assinaturas dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido; 

FASE 2: Será realizado, junto aos órgãos responsáveis e on line, um 

levantamento para verificação  do número de acidentes de trânsito na cidade; 

FASE 3: Nesta etapa será verificado, através de consulta a 

documentos dos órgãos locais e on line, quais os tipos mais frequentes 

de acidentes ocorridos nos últimos dez anos na cidade de Jaguariúna e no 

Brasil; 

FASE 4: Quanto aos dados educacionais serão consultados os órgãos 

responsáveis para verificação de dados referentes às propostas 

disponibilizadas e o número de escolas participantes; 

FASE 5: Dado a conclusão das etapas anteriores será realizada a 

tabulação dos dados levantados, os quais serão a base para a elaboração do 

roteiro das entrevistas com os gestores locais; 

FASE 6: Diante dos resultados as entrevistas deverão investigar a 

opinião dos gestores quanto aos programas existentes e dados oficiais de 

acidentes; 

FASE 7: Os dados recolhidos nas mesmas serão tabulados e 

comparados aos dados iniciais fornecidos pelos órgãos responsáveis, assim se 

realizando a conclusão. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Diante do inicio desta pesquisa 

verificou-se que no ano de 2012 a mortalidade por causas externas se deu 

como a quarta maior causa de mortalidade na cidade (JAGUARIÚNA, 2012). 

Apesar de o número de mortes ser relativamente baixo, quando comparado à 



realidade nacional, um total de 23 durante todo o ano, verifica-se que para os 

parâmetros do município este número é significativo. Quanto à questões 

educacionais verificou-se que no ano de 2013 existiam 6120 crianças e 

adolescentes regularmente matriculados em suas escolas municipais 

(JAGUARIÚNA, 2014), contudo, não foram encontrados dados referentes 

educação no trânsito no site da prefeitura. 
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