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RELATÓRIO FINAL DO CURSO DA STTP CAMPINA GRANDE

O curso “Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente e Inclusão Social” foi
realizado em Campina Grande/PB, no dia 26 de novembro de 2019, no
auditório do SESC Açude Velho, sob o patrocínio da Superintendência de
Trânsito e Transportes Públicos (STTP), órgão da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, sob a organização do Instituto MDT, sendo este
representado pelo seu Diretor Nacional Executivo – Nazareno Stanislau
Affonso e por seu Secretário Executivo – Wesley Ferro Nogueira, que foram os
instrutores.
A atividade contou com a presença total de 45 participantes, reunindo em sua
grande maioria servidores e técnicos de diversas áreas da STTP, além de
representantes de outros órgãos da Prefeitura Municipal de Campina Grande e
assessores vinculados ao Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros de Campina Grande (SITRANS).
O curso foi aberto diretamente pelo Diretor Nacional do Instituto MDT, o
Urbanista da Mobilidade Nazareno Stanislau Affonso.
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Nessa primeira etapa foram apresentados os objetivos do Instituto MDT com o
curso, além de algumas orientações básicas sobre o evento, como a
programação e a logística.
Necessário destacar a participação ativa da Controladoria da STTP, por
intermédio da Coordenadora e mais sua equipe, que foi responsável pela
organização e viabilizou a realização do curso, seja através da mobilização dos
diversos segmentos representativos da sociedade para participar do evento,
significando uma contribuição qualificada para o curso, ou mesmo com a
viabilização da infraestrutura e a logística necessária para que a atividade
acontecesse.

Desenvolvimento do Curso
Todos os participantes receberam o material didático para subsidiar a
participação no curso e estimular o aprofundamento no tema da mobilidade
urbana. Na pasta entregue a cada aluno foram incluídos os seguintes itens: o
livro “Mobilidade, Inclusão e Direito à Cidade – Novas Conquistas”; a cartilha “A
Rua é Nossa e Não dos Carros – Conquistando Direitos com a Lei da
Mobilidade 12.587/12”; a programação completa; o folheto comemorativo “MDT
10 Anos”; o documento de estruturação do curso; a ficha de avaliação do curso
e o documento “trabalho individual”, sendo que estes dois últimos deveriam ser
entregues posteriormente pelos alunos ao Instituto MDT.
O curso teve uma carga horária de 8 horas, com a apresentação do conteúdo
programático durante o período da manhã e, à tarde, aconteceu a etapa
prática, quando os participantes foram divididos em três grupos para a
realização de um diagnóstico de uma determinada cidade e a consequente
apresentação de um programa de governo de um candidato a prefeito para o
enfrentamento dos problemas identificados pelo conjunto dos indivíduos de
cada grupo de trabalho.
No conteúdo programático foram abordados os seguintes temas:








Apresentação do Instituto MDT;
Conflitos e definição da mobilidade urbana;
Império dos automóveis;
Violência no trânsito – políticas de paz no trânsito;
Direito ao transporte público de qualidade para todas e todos;
Promoção da mobilidade ativa;
Ações do Conselho das Cidades;
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Estatuto das Cidades;
Investimentos na área da mobilidade urbana;
Mobilidade urbana e participação popular;
Barateamento das tarifas e inclusão social;
Gratuidades e fontes de financiamento;
Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana – direitos sociais,
disciplinamento dos automóveis e planos de mobilidade;
Pacto Nacional da Mobilidade Urbana;
Mobilidade e meio ambiente;
Jornada brasileira “Na cidade, sem carros”;
Pacto da sociedade pelo transporte como direito social – Sistema
Único da Mobilidade Urbana Sustentável (SUM);

A metodologia do curso não é fazer com que o aluno aprenda todo o conteúdo
tão amplo da Política de Mobilidade – desde o Império do automóvel até à Lei
da Política Nacional de Mobilidade e do Direito Social do Transporte – em uma
apresentação de 3 horas, e sim que promova um despertar nos alunos para os
principais temas, para que possam realizar o diagnóstico e elaborar as
propostas de Governo na segunda parte do curso.
Para a apreensão do conteúdo, o Instituto MDT disponibilizou duas publicações
em linguagem acessível cobrindo todo o conteúdo do curso, o livro “Mobilidade,
Inclusão e Direito à Cidade – Novas Conquistas” e a cartilha “A Rua é Nossa e
Não dos Carros – Conquistando Direitos com a Lei da Mobilidade 12.587/12” e
mais uma extensa e atualíssima bibliografia sobre os vários aspectos da
Política de Mobilidade.
No final da manhã os participantes foram orientados a realizar a entrega do
trabalho individual, que exigia a descrição da realidade da mobilidade em sua
cidade através da resposta a seis questões básicas:
1) Quais os avanços e problemas estruturais e cotidianos da política de
mobilidade em seu município?
2) Qual a qualidade do transporte público coletivo, das calçadas e da
circulação de bicicletas e motos em sua cidade e qual a consequência sobre o
meio ambiente?
3) O transporte público atende adequadamente todos os bairros da
cidade? A tarifa é adequada para o nível de renda da população?
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4) Como se dá a informação e a participação da sociedade nas decisões
sobre a mobilidade urbana?
5) Qual a consequência na cidade da política de privilégio aos
automóveis?
6) Os pedestres e os ciclistas são respeitados no trânsito de sua cidade,
tendo segurança para se locomoverem? As pessoas portadoras de deficiências
ou com mobilidade reduzida conseguem se locomover com facilidade?
No período da tarde, os participantes presentes foram divididos em três grupos
e, como primeira tarefa, foram orientados a realizar o diagnóstico de uma
determinada cidade no campo da mobilidade urbana, tendo o seguinte roteiro
para o desenvolvimento da atividade:
1) Vocês são da equipe de técnicos e políticos do partido que, junto com
o candidato a prefeito, vão fazer um diagnóstico da mobilidade apontando os
principais problemas da cidade;
2) Ela pode ser a sua cidade ou outra criada pela equipe;
3) É necessário que a cidade tenha nome, população ou outra
informação relevante;
4) Ela deve ter, ao menos, problemas ambientais vinculados à
mobilidade, congestionamentos e estacionamento de veículos; mobilidade a
pé, de bicicleta e de pessoas com deficiência; degradação do espaço público e
circulação de cargas;
5) Identifique outros problemas, bem como espaços e sistemas de
mobilidade qualificados;
6) Sejam bem específicos em ambos os casos; e
7) Apresentem, se for o caso, como a equipe do candidato chegou a
esses problemas.
Em seguida, após a realização do diagnóstico, os alunos foram convocados
para trabalharem na elaboração de um programa de governo que apresentasse
propostas para o enfrentamento dos problemas identificados a partir dos
diagnósticos produzidos para cada cidade investigada. Também nesta etapa
houve a distribuição de um roteiro para orientar os participantes de cada grupo,
com as seguintes diretrizes:
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1) Vocês são da equipe de técnicos e políticos do partido que, junto com
o candidato a prefeito, vão elaborar, a partir do diagnóstico da mobilidade
identificado no grupo pela manhã, as propostas de mobilidade cujas soluções
serão decisivas na eleição do prefeito;
2) Atenção: para se ter resultados duradouros e eficazes, o prefeito
precisa fazer reivindicações aos governos federal e estadual para a obtenção
de recursos a fundo perdido e financiamento para investimento e barateamento
das tarifas;
3) Para elaboração da proposta, vocês terão 1 hora;
4) A seguir, em plenário, o candidato a prefeito de cada partido terá 15
minutos para apresentar suas propostas aos eleitores;
5) Visando apoiar os trabalhos, a coordenação do curso disponibilizará 2
consultores com experiência em estratégia de governo e na matéria da
mobilidade sustentável; e
6) No final, vamos ter a eleição da melhor proposta de mobilidade
sustentável e o prefeito será presenteado com um livro pela coordenação do
curso.
Concluídos o diagnóstico e a elaboração do programa de governo e, após cada
grupo eleger o candidato a prefeito, essa pessoa escolhida apresentará o
Programa para o conjunto de participantes do curso. A atividade será realizada
sob algumas condições:
1) O candidato a prefeito terá 15 minutos, em plenário, para apresentar
suas propostas aos eleitores. Cada apresentação será filmada pelo MDT e
disponibilizada no canal de Youtube do Instituto MDT;
2) Visando apoiar os trabalhos, cada partido terá a sua disposição um
consultor com experiência em estratégia de governo e na matéria da
mobilidade sustentável (sendo que o consultor será um dos instrutores do
curso, para todos os grupos); Essas propostas deverão ser colocadas em um
PowerPoint e cujos arquivos disponibilizamos nesse relatório;
3) No final será feita a escolha/eleição da melhor proposta de mobilidade
sustentável, com cada membro do grupo votando em duas das propostas
apresentadas através da cédula de votação distribuída; e
4) O prefeito da melhor proposta será presenteado com um livro pelo
Instituto MDT.
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A proposta escolhida foi a do Grupo nº 2, que destacou a Cidade de Aluízio
Campos, representada pela candidata a Prefeita – Araci Brasil Leite de Arruda
Câmara e pelos assessores Alyne Rodrigues da Veiga e Thiago de Sá Ferreira,
que apresentamos o vídeo a seguir e a foto da premiação logo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=wEAN7f8wb0I

Atividade em Grupo
Após a apresentação do conteúdo programático no período da manhã, a parte
da tarde foi reservada exclusivamente para o desenvolvimento das atividades
coletivas, quando os participantes foram divididos em 3 Grupos, adotando-se
como critério apenas a garantia de representatividade por áreas em cada um
deles, para que um mesmo segmento ou setor não participasse com todos os
seus indicados em um mesmo grupo e, assim, pudessem ser estimulados o
compartilhamento e a convivência com as demais experiências pessoais e
profissionais.
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No curso realizado pela Superintendência de Trânsito e Transportes
Públicos de Campina Grande (STTP) houve a participação total de 45
pessoas ao longo do dia, conforme registro na lista de presença disponibilizada
pela coordenação do evento, sendo que algumas participaram das atividades
apenas em um dos períodos, enquanto que a grande maioria esteve presente
durante toda a programação.
Após a realização das atividades estabelecidas no roteiro metodológico da
programação oficial, como a escolha do município objeto do estudo, o
levantamento dos principais problemas existentes na cidade e a elaboração da
plataforma do plano municipal de mobilidade urbana que passa a integrar o
programa de governo do partido para o enfrentamento dessas questões, a
produção final coletiva apresentou a seguinte configuração:

GRUPO 1 – CIDADE: CAMPO DA SERRA. População: 395.000
habitantes. Polo Tecnológico, Educacional e de Turismo Cultural.
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Candidato a Prefeito: Edvaldo Pereira da Silva. Candidato a VicePrefeito: Kyrbb Sérgio de Souza.
Problemas. Falta de padronização das calçadas (tipo de
piso, vários desníveis, falta de acessibilidade e ocupação
irregular por residências e comércios); Priorização dos
veículos motorizados, principalmente os individuais;
Ocupação desordenada em áreas de morros e falta de
preservação de biomas nas margens das linhas férreas;
Aumento exponencial da frota veicular nos últimos anos,
causando congestionamentos e gargalos em alguns pontos
da cidade; Falta de política de regulamentação para carga e
descarga com horários noturnos e fiscalização para a
criação de espaços específicos para carga e descarga nos
polos geradores de tráfego; Falta de sincronização nos
semáforos em artérias da cidade para disciplinar a
velocidade na via mais reduzida, estilo onda verde;
Impunidade aos transgressores das leis de trânsito, pois a
legislação é branda e há leniência; Falta da estruturação
das linhas de ônibus com faixas exclusivas e integração
intermodal; Perda contínua de passageiros no transporte
público com o surgimento dos mototaxistas, motoristas por
aplicativos e os clandestinos; Falta de integração e
segurança nas ciclofaixas e na infraestrutura cicloviária
existentes e Falta de sistemas de compartilhamento de
veículos elétricos e bicicletas.
Propostas. Implantar o rodízio de automóveis e o Sistema
VLT; Aumentar a fiscalização; Criar leis municipais para
regulamentar a carga e a descarga; Implementar o
Programa de Calçadas Acessíveis, com a construção de
calçadas e reparos com pisos e nivelamento adequados
através de parcerias público-privada e recursos federais;
Implantar o Programa Vias Seguras, com a reestruturação
das vias arteriais da cidade e segregação dos espaços para
bicicleta, faixas exclusivas de ônibus, sincronização dos
semáforos, com regulamentação de velocidade e
fiscalização eletrônica e de monitoramento; Implementar o
Programa Transporte Ativo e Intermodal, com a criação do
sistema de compartilhamento de bicicletas e de veículos
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elétricos com integração intermodal, além da reestruturação
do sistema de transportes, incluindo a reorganização da
frota de ônibus e a utilização do bilhete único entre os
sistemas de compartilhamento, através de recursos
federais, para a qualificação do transporte coletivo.
https://www.youtube.com/watch?v=zZFZWU55XcA

GRUPO 2 – CIDADE: ALUÍZIO CAMPOS. População: 20.120 habitantes.
4.100 residências. 1.180 residências de funcionários. A iluminação é toda
solar. Candidata a Prefeita: Araci Brasil Leite de Arruda Câmara.
Assessores: Alyne Rodrigues da Veiga e Thiago de Sá Ferreira.
Problemas. Necessário identificar os pontos com ausência
de sinalização, tais como canalização e placas de
regulamentação; Falta implantar o ponto de táxi; Falta da
sinalização que defina as áreas de circulação de veículos de
carga; Estacionamentos indevidos de veículos e ausência
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de locais sinalizados; Desrespeito à sinalização; Ausência
de paraciclos e Inexistência de monitoramento voltado para
o trânsito e segurança pública.
Propostas. Implantar a escola de trânsito visando
conscientizar os moradores da cidade. Implementar
ciclorrota para os principais equipamentos. Implantar o
sistema de transporte coletivo com duas linhas
alimentadoras, com tarifa social e integrado ao sistema
metropolitano de Campina Grande. Criar o Bike Share com
aluguel social e convertido em material reciclável. Estimular
as organizações sociais ou cooperativas para a criação de
projetos de coleta seletiva, introduzindo o triciclo para
extinguir o transporte de tração animal. Estabelecer uma
fiscalização ostensiva através de parceria da STTP com o
Governo do Estado. Implantar marcas de canalização.
Implantar ponto de táxi. Instalar sinalização que defina as
áreas de circulação de veículos de carga e onde ainda não
exista nenhuma referência de sinalização.
https://www.youtube.com/watch?v=wEAN7f8wb0I
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GRUPO 3 – CIDADE: CAMPINA GRANDE. População: 410 mil
habitantes. Candidato a Prefeito: José Avelino Freire Filho. Candidato
a Vice-Prefeito: Gennyson Lima do Nascimento.
Problemas. Poluição ambiental (visual, sonora e do ar);
Problemas com congestionamento e estacionamento, com
muitas áreas de estacionamento público gratuito, má gestão
do estacionamento público rotativo e falta de locais
adequados e de disciplinamento para carga e descarga;
Problemas de circulação a pé e de bicicleta (calçadas
acidentadas e sem padrão de infraestrutura e falta de
conexão entre as ciclofaixas e ciclovias existentes);
Degradação do espaço público, com a ocupação indevida
de praças e jardins públicos e Problemas de transporte
público, como precariedade, falta de segurança e tarifa
incompatível com o serviço oferecido.
Propostas. Estabelecer o cumprimento do CTB quanto à
proibição do uso de mídia digital próximo às áreas de
cruzamento de vias. Intensificar a fiscalização e aplicar as
devidas punições quanto à poluição sonora e do ar. Diminuir
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os espaços destinados à circulação de veículos particulares
e incentivar o uso de transporte público e de veículo
individual não motorizado. Aplicar integralmente o Plano de
Mobilidade Urbana no enfrentamento dos problemas de
congestionamento
e
estacionamento.
Autorizar
o
estacionamento público em apenas um dos lados da via,
alargando o passeio público e criando ciclovias e ciclofaixas.
Implementar tecnologia para a modernização da gestão da
Zona Azul. Implantar um centro de distribuição pública de
carga e descarga. Promover a interligação das ciclovias e
ciclofaixas. Integrar os modais com a utilização de bilhete
único. Implantar paraciclos em locais estratégicos. Estimular
a infraestrutura, a padronização e a revitalização de
pavimentos públicos, com a regularização por meio de
incentivos fiscais. Investir na humanização e na
revitalização das praças e jardins públicos, através de
políticas, para uma melhor utilização pela população.
Fiscalizar o transporte público para que ocorra uma
renovação mais frequente da frota. Promover Estudo de
Origem e Destino para reordenamento das rotas e linhas de
transporte público. Criar o Fundo Municipal de Transporte
Público para subsidiar o serviço e baratear a tarifa.
Estabelecer parcerias com os Governos Federal e Estadual,
através de convênios e incentivos, para o custeio das
ações.
https://www.youtube.com/watch?v=3jq2Ck8sbBk

Após a apresentação dos três grupos, cada participante recebeu uma cédula
de votação para a indicação, sob o teu ponto de vista, dos dois melhores
planos de governo que foram apresentados, que poderia ter sido a do seu
próprio grupo, além de outro escolhido por ele. Assim, cada participante
poderia votar em até duas propostas.
Ao final do processo, com 24 votos no total, saiu vencedor o grupo nº 2, que
teve como candidata a Prefeita a técnica Araci Brasil Leite de Arruda Câmara
que, como premiação, recebeu o livro publicado pela ANTP “Trânsito no Brasil
– Avanços e Desafios”.
O grupo nº 1 recebeu 12 votos, enquanto o grupo nº 3 ficou com 15 menções.
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Após a conclusão dessa atividade aconteceu o preenchimento e a entrega da
“Ficha de Avaliação” por parte de cada participante, quando eles foram
estimulados a responderem sobre duas temáticas:
1) Conteúdo e os temas abordados no curso; e
2) Metodologia utilizada no curso.
Em relação ao conteúdo e temas listados, as questões abordavam os
seguintes itens: aspectos positivos e/ou negativos; destaque do que foi
considerado mais relevante no aprendizado; apresentação das sugestões de
temas para aprofundamento e comentários acerca da forma de contribuição do
aprendizado para a atuação prática. Com relação à metodologia, o interesse se
concentrou na identificação dos aspectos positivos e negativos e das
sugestões.
A sistematização das informações apresentadas pelos participantes integra o
conteúdo deste relatório no Anexo I, que trata especificamente da Ficha de
Avaliação.
Em seguida foram recolhidos, junto aos participantes, os formulários referentes
ao “Trabalho Individual”, que foram distribuídos no período da manhã e que se
baseavam na resposta a seis questões:
1) Quais os avanços e problemas estruturais e cotidianos da política de
mobilidade em seu município?
2) Qual a qualidade do transporte público coletivo, das calçadas e da
circulação de bicicletas e motos em sua cidade e qual a
consequência sobre o meio ambiente?
3) O transporte público atende adequadamente todos os bairros da
cidade? A tarifa é adequada para o nível de renda da população?
4) Como se dá a informação e a participação da sociedade nas
decisões sobre a mobilidade urbana?
5) Qual a consequência na cidade da política de privilégio dos
automóveis?
6) Os pedestres e os ciclistas são respeitados no trânsito de sua cidade,
tendo segurança para se locomoverem? As pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida conseguem se locomover com
facilidade?
No Anexo II estão consolidadas todas as informações registradas pelos
participantes do curso no documento “Trabalho Individual”.
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Após essa atividade houve o encerramento do curso com os pronunciamentos
de avaliação e agradecimentos por parte do Gerente Administrativo-Financeiro
da STTP – Roberto de Aguiar Loureiro e do Diretor Nacional do Instituto MDT Nazareno Stanislau.
Por fim, é importante destacar que uma das atribuições assumidas pelo
Instituto MDT com os organismos contratantes dos cursos diz respeito à
entrega de um certificado de participação a cada pessoa que esteve presente
na atividade. Este certificado é produzido pelo Instituto MDT e enviado
posteriormente para o endereço eletrônico de cada participante, a partir das
informações disponibilizadas na lista de presença.
Nesse sentido, importante registrar que todos os certificados foram
encaminhados para os respectivos e-mails informados.

ANEXO I

FICHA DE AVALIAÇÃO

A necessidade do preenchimento da ficha de avaliação por parte dos
participantes, mais do que uma simples exigência para a confirmação da
entrega do certificado de conclusão do curso “Mobilidade Urbana Sustentável,
Meio Ambiente e Inclusão Social”, é uma condição essencial para que o
Instituto MDT possa ter alguns parâmetros durante o processo de análise da
atividade, baseado nas impressões manifestadas pelos alunos acerca do
conteúdo, dos temas e da metodologia utilizada, para promover os necessários
ajustes e qualificar o formato do projeto para as próximas edições e, por parte
da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande
(STTP), para poder melhor difundir suas atividades, tanto internamente para os
seus colaboradores e parceiros, como externamente para a sociedade civil, em
processo de prestação de contas acerca do debate de um tema fundamental
para a cidade.
Nesse sentido, a seguir foram sistematizadas as informações apresentadas
pelos participantes do curso e agrupadas conforme a similaridade do tema
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abordado, detalhadas de acordo com a sequência estabelecida na Ficha de
Avaliação.

1) CONTEÚDO E TEMAS ABORDADOS
a. ASPECTOS POSITIVOS:
O conteúdo e os temas foram bem adequados, relevantes e também podem
funcionar como instrumentos de argumentação da população na defesa correta
da mobilidade urbana. A possibilidade de debate sobre os assuntos de
mobilidade. O domínio do tema e a experiência dos instrutores. Os dados de
mobilidade apresentados de Campina Grande e de outras cidades do país e do
mundo. Oportunidade de se conhecer os aspectos diferentes da mobilidade
urbana sustentável. Facilidade de aprendizagem do conteúdo apresentado.
Exposição com dinâmica interessante e espaço para participação em grupo.
Destaque para o material didático disponibilizado e a consciência da
importância do transporte público e dos modais ativos para a cidade foram os
itens destacados pelos participantes como os aspectos mais positivos do curso
ministrado na STTP Campina Grande.
b. ASPECTOS NEGATIVOS:
Foram apresentados como aspectos negativos do curso em Campina Grande:
a reduzida carga horária do curso e a quantidade de conteúdo programático, o
que impede o aprofundamento nos temas; a desatualização de alguns dados e
vídeos apresentados; a dinâmica implementada; a reduzida quantidade de
informações sobre a realidade local e a exigência de muita leitura.
Apesar das avaliações críticas terem se restringido a um número pequeno de
alunos, é importante registrar que o conteúdo programático apresentado no
período da manhã serve como subsídio para os alunos conhecerem, em linhas
gerais, a mobilidade urbana e poderem utilizar um pouco dessas informações
na elaboração das propostas do plano de governo na atividade da segunda
parte do curso. É exatamente nesse momento do curso que os alunos são
submetidos a um exercício de discussão coletiva para a construção conjunta de
uma plataforma de governo visando a participação no processo eleitoral da
cidade escolhida pelo grupo.
Além disso, alguns vídeos apresentados durante o período da manhã, em
especial aqueles institucionais originários do mesmo ano da fundação do MDT,
em 2003, tem o objetivo intencional de apresentar que os problemas
enfrentados no campo do transporte público e da mobilidade urbana estão
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pautados há algum tempo, permanecem atuais e, mesmo assim, não se
encontram políticas públicas que possam estabelecer um novo modelo para as
cidades, onde as pessoas sejam o foco principal e não os automóveis.
c. O MAIS RELEVANTE APRENDIDO
Foram apresentados como os temas mais relevantes no processo de
aprendizagem do curso pelos participantes: a importância dos
empreendimentos polos geradores de viagens também contribuírem para a
redução da tarifa do transporte público; o conhecimento dos modais
sustentáveis de mobilidade urbana; a elaboração do programa de governo na
atividade em grupo; as exigências e critérios para as políticas públicas voltadas
para a mobilidade sustentável; as experiências exitosas de outros municípios
que podem ser implementadas em Campina Grande; a Lei Nacional de
Mobilidade Urbana (n.º 12.587/2012); a necessidade de se repensar o modelo
de priorização de automóveis e motocicletas dentro do espaço viário; os dados
de trânsito; a exigência da mudança de comportamento visando ao resgate das
cidades para as pessoas; a importância do transporte público para a cidade; a
defesa do meio ambiente e a proposta apresentada pelo MDT do Sistema
Único de Mobilidade Urbana Sustentável (SUM).
d. SUGESTÕES DE TEMAS PARA APROFUNDAMENTO

Como sugestões de temas para eventuais aprofundamentos, os participantes
do curso em Campina Grande destacaram: a mobilidade urbana e o meio
ambiente; a correlação entre as propostas apresentadas no campo da
mobilidade e a sua capacidade real de implementação; o estudo de casos de
mobilidade urbana de cidades de pequeno ou médio porte; acessibilidade;
crescimento da frota de veículos e os acidentes de trânsito; os modais de
transporte; apresentação de casos de áreas humanizadas no trânsito;
incentivos federais para as empresas de transporte coletivo; recursos para o
financiamento do transporte público e para redução das tarifas; fiscalização de
trânsito, com possibilidade legal de armamento de agentes e unificação de
competências; educação no trânsito; controle social dentro da mobilidade
urbana e pesquisas de origem e destino.
O curso traz uma série de informações e de dados que, em um primeiro
momento, inserem os participantes no universo da mobilidade urbana, mas,
logo na sequência, também tem o papel de despertar o interesse no
aprofundamento do tema e isso tem sido uma preocupação do Instituto MDT
para a fase pós-curso.
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Essa preocupação se traduz na disponibilização, além do livro e da cartilha, de
um vasto material aos participantes do curso, sob o formato digital, composto
por documentos, textos e vídeos, para a continuidade do estudo e da
investigação daqueles que tenham interesse em mergulhar no tema da
mobilidade urbana.
Ressalta-se, também, que a proposta do curso ainda se materializa com a
formação de uma rede composta pelos participantes das atividades ministradas
para receberem nosso informativo mensal “Movimentando” e acompanharem
nossas mídias e redes sociais (Facebook e Youtube), atualização na política de
mobilidade, a troca de experiências e o compartilhamento de informações,
entre outras iniciativas.
e. CONTRIBUIÇÃO DO CURSO PARA A ATUAÇÃO PRÁTICA
O objetivo principal desse tópico dentro da ficha de avaliação é o da
identificação das possíveis percepções que os participantes tenham em relação
à aplicação prática do conteúdo ao exercício profissional dentro do respectivo
órgão, entidade ou instituição de atuação, mas também como ferramenta para
a própria experiência enquanto cidadão dentro da sociedade, que utilizará o
conhecimento aprendido para a transformação do seu ambiente.
Nesse sentido, os participantes apresentaram as seguintes possíveis
contribuições: subsidiar o planejamento de projetos de mobilidade urbana
dentro do trabalho no órgão; apropriação de conteúdo para defesa das
soluções de mobilidade, do transporte público e dos modais ativos junto ao
poder público; conhecimento teórico; soluções para os problemas de
mobilidade; defesa da segurança viária e da humanização no trânsito; provocar
mudança pessoal de comportamento, optando pelos modais ativos e transporte
público e despertar de consciência para aprofundamento no tema.

2) METODOLOGIA
a. ASPECTOS POSITIVOS
A avaliação majoritária é de que a metodologia utilizada na atividade do
período da tarde, quando há a formação de grupos de trabalho, é muito
interessante e estimula a participação de todos, inclusive com a tarefa de
produção de diagnóstico e do plano de governo de mobilidade, que foram
experiências riquíssimas. Destacado também o domínio do tema e a didática
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dos instrutores e de que o conteúdo programático é bem amplo, trazendo
dados e informações relevantes de mobilidade urbana.
b. ASPECTOS NEGATIVOS
Como visto no item anterior, a quase totalidade dos participantes do curso
aprovou a metodologia empregada. Entretanto, alguns participantes
mencionaram o fato de que o conteúdo programático é muito extenso para o
período estabelecido na proposta do curso e que a apresentação do
PowerPoint deveria ser melhorada com a redução de alguns slides e
atualização de dados. Além disso, também foi mencionado o reduzido espaço
para debate com os participantes na atividade da manhã.
Mesmo que poucas pessoas tenham avaliado negativamente a metodologia
utilizada, essas observações também serão objeto de análise durante o
processo de reavaliação da atividade para eventuais ajustes nos próximos
cursos do Instituto MDT. Em relação a falta de interatividade no período da
manhã e conforme já explicado anteriormente, a participação direta dos alunos
acontece de forma mais efetiva no trabalho dos grupos, à tarde, quando são
estimulados o debate, a troca de experiências e a produção de conteúdo
técnico.

c. SUGESTÕES
Foram apresentadas as seguintes sugestões: ampliação do período de
exposição do conteúdo programático II, no final da manhã; aumento da carga
horária do curso para 16 horas; dinâmica mais acelerada para o conteúdo
teórico; atualização dos dados dos municípios destacados; abertura de mais
espaço para debates durante o período da manhã; realização de outra edição
do curso em Campina Grande e maior interatividade com os participantes.
Todas as sugestões serão objeto de avaliação por parte do Instituto MDT e
poderão vir a ser incorporadas nas próximas edições do curso. Em relação às
propostas apresentadas para a realização de outro curso na cidade, é
importante destacar que a defesa da mobilidade urbana sustentável e do
transporte público de qualidade são partes da missão institucional do Instituto
MDT, que ao longo da sua existência tem procurado introduzir esses temas na
agenda da sociedade.
Em razão disso, o Instituto MDT sempre estará a disposição para ministrar
novos cursos em Campina Grande, inclusive sugerindo que uma possível
próxima edição possa contar com a participação de um público diversificado,
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representando vários segmentos da sociedade civil, além, claro, da presença
de agentes públicos envolvidos ou não com a temática da mobilidade urbana.

ANEXO II
TRABALHO INDIVIDUAL
Conforme já abordado anteriormente, os participantes também recebem um
formulário denominado “Trabalho Individual”, que contém algumas perguntas
abordando especificamente o tema da mobilidade urbana dentro do município,
para que cada aluno possa se manifestar acerca de suas impressões sobre a
realidade local.
Aqui, ao contrário da ficha de avaliação, que se baseia em comentários
restritos ao curso de mobilidade, a ideia é que o aluno possa identificar
problemas existentes na cidade e pensar em possíveis alternativas para o
enfrentamento dessas questões, a partir do que ele conseguiu aprender com o
conteúdo ministrado.
A seguir são apresentadas as respostas consolidadas para cada pergunta do
formulário:

a. AVANÇOS E PROBLEMAS NA MOBILIDADE NO MUNICÍPIO
Foram considerados os seguintes avanços: investimento na pavimentação da
infraestrutura viária; plano de mobilidade em andamento; ciclovias e ciclofaixas
implantadas; investimento em sinalização; faixas exclusivas; oferta de
aplicativos com itinerários e horários do transporte público; integração
temporal; wifi nos ônibus do transporte público; a criação do consórcio que
opera o transporte público; o monitoramento da operação e o investimento na
qualificação do quadro técnico.
Destacam-se como problemas: precarização do transporte público pela falta de
subsídio público; operação do transporte clandestino; abandono de projetos
como o VLT; não implantação de novos terminais de ônibus; falta de
interligação entre as ciclofaixas; calçadas inadequadas e outras não
implantadas em áreas que foram pavimentadas; faixas de pedestres sem a
devida sinalização; falta de acessibilidade; entulhos nas vias; falta de recursos
financeiros para os projetos de mobilidade; inexistência de ações para
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humanização do trânsito; congestionamentos; ausência de sincronismo entre
os semáforos; baixa execução do plano de mobilidade; liberação de
empreendimentos sem dimensão da geração de viagens; implantação de
grande projeto habitacional com impacto direto na mobilidade e falta de
fiscalização.
b. QUALIDADE DOS MODAIS E CONSEQUÊNCIA NO MEIO AMBIENTE
Avalia-se que tem melhorado na infraestrutura para os ônibus com a
implantação de faixas exclusivas, mas, em contrapartida, a opção pelos modais
ativos não ocorre pela ausência de investimentos em calçadas adequadas e na
falta de conexão entre as ciclovias e ciclofaixas. Pouco incentivo ao uso da
bicicleta. O crescimento da frota de veículos tem produzido acidentes e graves
problemas ambientais na cidade, mas não há uma fiscalização intensiva. Há
uma melhoria progressiva no sistema de transporte público, apesar de vários
problemas, como a falta de segurança, a operação de clandestinos e a
pequena quantidade de faixas exclusivas.
c. ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
Destacado por alguns que o transporte público não atende todos os bairros do
município, apesar da maioria dos participantes ter afirmado exatamente o
contrário disso, reconhecendo como boa a cobertura e que a integração
temporal favoreceu a utilização do sistema. Critica-se a quantidade de veículos
em operação e sugere-se a realização de uma nova pesquisa de origem e
destino para readequação das linhas.
d. ADEQUAÇÃO DA TARIFA
Informação de que a tarifa é alta para o nível de renda dos usuários do sistema
de transporte público e para o padrão de itinerários com percursos reduzidos
dentro do município e que, por isso, ela deveria ser subsidiada pelo poder
público. As gratuidades também impactam o atual valor da tarifa. Comparandose com a tarifa praticada na capital João Pessoa, que é uma cidade muito
maior, o valor do bilhete em Campina Grande é considerado inadequado.
e. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Via de regra não há comunicação estratégica com a população para
detalhamento das ações, apesar de que durante o processo de elaboração do
Plano de Mobilidade aconteceram algumas audiências públicas para debate
com a sociedade. O cidadão costuma participar diariamente com a
apresentação de sugestões ao órgão de trânsito através da ouvidoria, mas não
há canais institucionais que efetivem essa participação. Mencionado que há
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uma instância de representação – os conselhos participativos e que a cidade
também tem um Conselho Técnico de Mobilidade, além do Conselho de
Cidades. Sugestão de realização de campanhas para a conscientização sobre
a importância da participação popular dentro da mobilidade urbana. A mídia
também estimula a participação do cidadão na discussão dos temas.
f. CONSEQUÊNCIA DA POLÍTICA DE PRIVILÉGIO DOS AUTOMÓVEIS
Informado que o foco das políticas nos automóveis acabou gerando uma série
de problemas, como: congestionamentos, aumento de infrações, falta de locais
para estacionamento de veículos nas áreas centrais, redução da qualidade de
vida, poluição ambiental, trânsito não humanizado, alto índice de acidentes de
trânsito, com feridos, mortos e sequelados, além do não direcionamento de
recursos para a acessibilidade e para os modais ativos. Destacado também
que o investimento na pavimentação asfáltica, para atender os automóveis,
acaba gerando o aumento da temperatura ambiente da cidade, em decorrência
da consequente propagação de ondas de calor.
g. RESPEITO A PEDESTRES E CICLISTAS
As respostas abordaram a dificuldade de locomoção de pedestres em função
da inacessibilidade das calçadas. Os espaços também não são adequados
para a circulação de bicicleta. É necessário o investimento na qualificação das
calçadas e na intensificação de campanhas que abordem a necessidade do
respeito a pedestres e ciclistas, pois as primeiras iniciativas até começaram a
criar uma nova consciência. Há pouca obediência às faixas de pedestres, mas
com a fiscalização mais efetiva começa-se a ter mais respeito. Foram
implantadas algumas ciclovias e ciclofaixas, mas não há conexão entre os
trechos existentes, o que dificulta a mobilidade.
h. ACESSIBILIDADE
As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida encontram dificuldade
para circulação em Campina Grande, pois as calçadas não são padronizadas,
possuem desníveis, não possuem acessibilidade e o espaço também é quase
sempre ocupado de forma irregular pelos moradores ou por comerciantes.
Também registrada a dificuldade de acesso ao transporte público, em função
da inexistência de elevador com rampa em alguns veículos.
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ANEXO III
Conforme detalhado no objetivo do projeto do Curso que foi apresentado à
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande
(STTP), como uma das responsabilidades listadas, o evento realizado no dia
26/11/2019 foi divulgado no boletim informativo do Instituto MDT, denominado
“Movimentando”, com postagem na edição de n.º 164, de fevereiro de 2020,
que pode ser encontrado no site da entidade (www.mdt.org.br) e que aqui
reproduzimos a seguir:
Matéria do Informativo Mensal Movimentando nº 164 do Instituto MDT, de
fevereiro de 2020, sobre o Curso da SMT

Em 1º de outubro houve nova edição do ‘Curso
Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente
e Inclusão Social’, em parceria com a Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
– SMT, de Goiânia.
No dia 1º de outubro de 2019, o Instituto MDT e a Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), órgão da
Prefeitura de Goiânia/GO, realizaram nova edição do Curso
Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente e Inclusão Social.
As atividades foram desenvolvidas no na sede do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA-GO), na capital goiana.
Criado em 2009, ainda na época da Articulação MDT, o programa
do Curso Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente e Inclusão
Social veio sendo atualizado, com a inserção de conteúdos que
retratavam os avanços e retrocessos na mobilidade urbana nos
últimos anos, em especial os conceitos e dispositivos trazidos pela
Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e os desafios da
inclusão na Constituição do transporte como Direito Social.
Constituído em 2016 como entidade com personalidade jurídica
própria, em 2017 o Instituto MDT promoveu uma reestruturação e
ampliação temática do curso, de modo a incorporar também uma
abordagem ambiental, voltada à redução de emissões de gases de
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efeito local (GEL) e gases de efeito estufa (GEE). Outro aspecto a
ressaltar é que são inseridos conteúdos referentes à cidade em que
o curso está sendo realizado de modo a contextualizar os temas
apresentados.
CARACTERÍSTICAS
O Curso Mobilidade Urbana Sustentável e Inclusão Social é
desenvolvido em um único dia; nesta oportunidade em Goiânia,
houve 42 participantes na parte matutina, quando foram
apresentados os conteúdos teóricos.
A abertura do curso teve manifestações do Secretário Municipal de
Trânsito, Transportes e Mobilidade de Goiânia, Fernando Santana;
do vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, Goiás (CREA/GO), Ricardo Veiga e do diretor nacional
do Instituto MDT, Nazareno Stanislau Affonso. O curso teve como
instrutores Nazareno Affonso e o secretário executivo do Instituto
MDT, Wesley Ferro Nogueira.
Logo após a parte introdutória, foram desenvolvidos os seguintes
tópicos: Apresentação do Curso e do Instituto MDT; Conflitos e
Conceitos da mobilidade urbana; Império dos Automóveis;
Violência e Paz no Trânsito; Direito ao Transporte Público de
qualidade / Promoção da Mobilidade Ativa / Mobilidade e Economia;
Quadro da Política de Investimento na Mobilidade Urbana; Tarifa
Transporte Público por ônibus.
Na segunda parte da manhã, os conteúdos foram os seguintes:
Mobilidade Urbana e participação popular; Barateamento das tarifas
e inclusão social; Lei da Política Nacional de Mobilidade: (Direitos
Sociais/ Disciplinamento dos automóveis/Planos de Mobilidade);
Mobilidade e Meio Ambiente; Jornada Brasileira “na cidade, sem
carros”; Pacto da Sociedade pelo Transporte como Direito Social Sistema Único da Mobilidade – SUM.
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Como material de base, cada aluno recebeu duas publicações do
Instituto MDT: o livro Mobilidade, Inclusão e Direito à Cidade:
Novas Conquistas e a cartilha em quadrinhos A cidade é das
pessoas e não dos carros; quem dispõe de ‘pendrive’ recebe uma
biblioteca digital de textos e vídeos sobre a mobilidade sustentável.
NO PERÍODO DA TARDE
As atividades vespertinas contaram com 21 participantes, que se
organizaram em três grupos com sete integrantes cada um. Os três
grupos participantes foram estimulados a criar cidades fictícias com
problemas reais, identificados, caracterizados e diagnosticados com
base nos conhecimentos teóricos obtidos na parte da manhã.
O Grupo 1 criou Petrônia, uma “cidade” com 1,5 milhão de
habitantes, com 1,1 milhão de veículos e taxa de motorização de 1
carro para 1,36 habitantes. Congestionópolis, com 200 mil
habitantes, foi a “cidade” criada pelo Grupo 2; ali existem rede de
transporte público coletivo e serviços compartilhados de transporte,
mas não há planejamento. Criada pelo Grupo 3, a “cidade”
de Faina tem 1,3 milhão de habitantes, área de 740 km2, 605 mil
automóveis e de quase 300 mil motocicletas. As apresentações de
cada grupo a respeito de suas cidades podem ser vistas por meio
de links ao final desta matéria.
Após as apresentações dos três grupos, cada participante recebeu
uma cédula de votação para a indicação, sob o teu ponto de vista,
dos dois melhores planos de governo que foram apresentados, que
poderia ter sido a do seu próprio grupo, além de outro escolhido
por ele. Assim, cada participante poderia votar em até duas
propostas. Ao final do processo, com 13 votos no total, saiu
vencedor o Grupo nº 1, que trabalhou sobre os problemas da
“cidade” de Petrônia.
Na parte final, os integrantes fizeram uma avaliação individual do
curso e receberam o diploma assinado pelo Instituto MDT e pela
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Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT, de Goiânia,
entidade patrocinadora.
IDEIAS DO CURSO DO INSTITUTO MDT
O Curso Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente e Inclusão
Social tem permitido aos participantes um maior contato com as
propostas que a sociedade organizada e o poder público vêm
desenvolvendo em favor da Mobilidade Sustentável e pela Paz no
Transito na luta social. Mesmo que os participantes não tenham
familiaridade profissional ou política com o tema, é certo que têm
vivência das questões de mobilidade nas localidades onde moram
e, com a metodologia do curso, são capazes de compreender
aspectos teóricos dos problemas que experimentam no dia a dia e
podem formular e apresentar suas propostas. A intenção é que se
capacitem para contribuir no enfrentamento do desafio do país de
conquistar o transporte de qualidade como direito social e a
implantação da mobilidade sustentável com ênfase na participação
social e no da qualidade ambiental.
O curso elabora um extenso relatório com as propostas, filmes e a
avaliação feita pelos alunos que é entregue posteriormente a
entidade patrocinadora, neste caso, a Secretaria de Trânsito,
Transporte e Mobilidade – SMT, de Goiânia. O curso também visa
constituir um conjunto de multiplicadores e subsidiar a atuação dos
movimentos sociais, de trabalhadores em transporte, de
organizações da mobilidade ativa, gestores públicos e privados,
entre outros segmentos. O desenvolvimento dos cursos também faz
parte da estratégia do Instituto MDT de garantir recursos para o
desenvolvimento de suas atividades.

http://boletim.mdt.org.br/portal/SitePages/inf_mdt.aspx#04
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