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RESENHA 
Em apoio à Década de Ação pela a Segurança no Trânsito (2011-2020), que incentiva governos e 
organizações a enfrentarem as mortes e acidentes no trânsito em seus países, a rede internacional 
Safe Kids Wordwilde realizou o Projeto Model School Zone. Dez outros países participaram do 
projeto e tiveram a oportunidade de aumentar a segurança das crianças e adolescentes. O Brasil 
está entre esses 10 países contemplados. Devido à grande concentração de crianças e 
adolescentes frequentemente expostos aos riscos do trânsito, esta iniciativa se concentra na 
segurança dos pedestres na área ao redor de escolas de ensino fundamental, que é chamada de 
zona escolar. Frequentemente, a zona escolar inclui as ruas junto à escola e, geralmente, a área 
de um ou dois quarteirões em torno dela. O objetivo do projeto é melhorar a segurança dos 
pedestres ao redor de escolas através da avaliação da zona escolar e execução de diferentes 
intervenções, com foco em melhorias permanentes no ambiente e na infraestrutura. Esse projeto 
foi realizado em parceria com a ONG ETEV – Educar para o Trânsito, Educar para a Vida em 
Santa Rita, no Estado da Paraíba. Foram beneficiadas diretamente 490 pessoas (entre alunos da 
escola, professores, diretor, equipe da ONG parceira), além de outros 19.600 pessoas 
indiretamente pelas ações e modificações do projeto. As fases do projeto foram constituídas de 
avaliação da zona escolar para identificar as melhorias de infraestrutura, educação de trânsito para 
os alunos e comunidade escolar, planejamento da intervenção, execução das obras de intervenção 
e avaliação posterior dos resultados após modificação no meio ambiente. O projeto teve duração 
de 1 ano e meio e iniciou em setembro de 2011 e o terminou em maio de 2013. Os principais 
resultados foram melhorias no ambiente, como calçadas, faixas de pedestres, placas de 
sinalização, revitalização da comunidade e educação de trânsito. 
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INTRODUÇÃO 
A escola é uma parte tão importante do dia de uma criança. Todas as crianças merecem um 
passeio seguro para a escola para que eles possam continuar a aprender e crescer e ser bem 
sucedido no futuro. Muitas vezes, o caminho para a escola é uma jornada perigosa para as nossas 
crianças, especialmente em áreas que não têm calçadas ou caminhos, e onde os pedestres 
compartilhar as estradas com veículos automotores. O problema é global: acidentes de trânsito são 
a principal causa de morte de crianças em idade escolar em todo o mundo. Dentro desse contexto, 
o objetivo deste projeto foi melhorar a segurança dos pedestres ao redor de escolas através da 
avaliação da zona escolar e execução de diferentes intervenções, com foco em melhorias 
permanentes no ambiente e na infraestrutura. Além das avaliações de segurança dos pedestres 
realizadas por voluntários ou profissionais de segurança no trânsito, os alunos também participarão 
da avaliação utilizando a metodologia PHOTOVOICE. Este estudo piloto servirá como exemplo 
para outras escolas, governos e organizações que trabalham para aumentar a segurança 
demonstrando a importância de identificar riscos ambientais e comportamentais, a eficácia das 
intervenções, e o valor da agregação e análise de dados. O principal objetivo é demonstrar que o 
Projeto Zona Escolar Modelo pode ser eficaz e adaptado para beneficiar as crianças/adolescentes 
e adolescentes em países de diferentes níveis de recursos, apesar da diversidade de riscos e 
problemas que envolvem as zonas escolares. Devido à grande concentração de crianças e 
adolescentes frequentemente expostos a veículos e aos riscos que estes representam para as 
crianças e adolescentes em torno das escolas, esta iniciativa se concentrará na segurança dos 
pedestres na área ao redor de escolas de ensino fundamental, que será chamada de zona escolar. 
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O National Center for Safe Routes to School (Centro Nacional de Trajetos Seguros para a Escola) 
descreve a zona escolar ideal como a que “começa na porta da frente e abrange a escola e o 
máximo de quarteirões possível nos arredores da escola e que tem uma alta concentração de 
trânsito gerado pela escola”. Frequentemente, a zona escolar inclui as ruas junto à escola e, 
geralmente, a área de um ou dois quarteirões em torno dela. “Uma zona escolar devidamente 
planejada com medidas para diminuir o trânsito irá “lembrar os motoristas de tratar a área com 
cuidado e atenção especiais”. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
O projeto Model School Zone trabalha para quatro tipos de mudança em cada zona da escola: 
ambiente, conhecimento, política e execução e comportamento. A ONG ETEV, sediada em Santa 
Rita, no estado da Paraíba, é parceira da ONG CRIANÇA SEGURA nesse projeto. Juntos, as 
organizações selecionaram uma escola em Santa Rita, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Índio Piragibe, que se encaixou nos critérios de participação. Nesse projeto, a ONG ETEV fica 
responsável por implantar e acompanhar todas as etapas do projeto, devido a sua localização, 
próxima à escola. No final de 2011, foi selecionada a escola, a equipe de trabalho (voluntários da 
ONG e da escola) e iniciou-se o processo de identificação das áreas que sofreriam intervenções no 
ambiente. No início do ano letivo de 2012, alguns questionários foram trabalhados com os alunos e 
a comunidade escolar para que fossem identificadas as necessidades de intervenções ambientais 
e educacionais. O resultado desta análise foi dos 104 alunos que concluíram o questionário sobre 
comportamento de pedestre no transito, 99% indicaram que caminham para/da escola e 47% 
relataram que andar sozinho. 40% estudantes indicaram um ou outro "nunca" ou "não é muitas 
vezes" se sentem seguros ao caminhar perto de sua casa. Houve também uma analise de 
ambiente e foram encontradas as seguintes situações: as ruas, estradas, calçadas e área ao redor 
da Escola Municipal Índio Piragibe apresentam vários riscos aos alunos no caminho para a escola. 
As crianças andam por caminhos de terra ou asfalto quebrado que é coberta com lixo e plantas e 
atravessam vias sem faixas de pedestres para chegar à escola. O sinal de trânsito que indicam a 
zona escolar ou os limites de velocidade não pode ser visto pelos motoristas, e não existem 
barreiras claras entre a estrada e os trilhos para caminhadas ao redor das escolas. Com essa 
etapa finalizada, foi iniciado o processo de intervenção no ambiente que incluiu sinalização 
adequada, calçadas regularizadas, faixas de pedestres, rampas, entre outras. Atualmente, o 
projeto está sendo acompanhado pela ONG ETEV e percebeu que com as melhorias instaladas, as 
pessoas e as crianças passaram a usufruir de maneira adequada dos aparatos de transito. Além 
disso, a escola é a referencia na cidade no que diz respeito a eventos e atividades, pois tem um 
entorno seguro para a comunidade. No período de pós-avaliação, foram realizadas novas 
pesquisas com as crianças sobre seus conhecimentos na área de transito e percebeu-se que 83% 
das crianças passaram a dar importância para verificar se o motorista as viu antes de atravessar. 
98% responderam que devem sempre atravessar na faixa de pedestre, esquina ou passarelas. 
Também 86% responderam que deve andar em filas na calçada e 99% sabe que o lugar de criança 
brincar é parque, praça e/ou quintais cercados. 
 
CONCLUSÕES 
Atualmente, o projeto continua sendo acompanhado pela ONG ETEV e CRIANÇA SEGURA e 
percebeu que com as melhorias instaladas, as pessoas e as crianças passaram a usufruir de 
maneira adequada dos aparatos de transito. Além disso, a escola é a referencia na cidade no que 
diz respeito a eventos e atividades, pois tem um entorno seguro para a comunidade. 
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