
Brasília, 21 de setembro de 2010 

 

Assunto: Trânsito na escola 

 

 

 

Prezado Sr. Ronaldo Lima Yungh 
Diretor do Centro Educacional Sigma – Asa Sul 
 

 

Em setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito. É uma oportunidade 
para pensarmos o trânsito dentro e fora da escola. 

2. Sendo assim, lembro que, por ocasião do início do ano letivo, o Sigma tem 
emitido regularmente um Ofício comunicando os serviços do Batalhão Escolar e suas 
propostas para “melhorar o fluxo de veículos” no perímetro escolar. 

3. Como pai de aluno, tenho notado que estas medidas são inócuas e deixam de 
ser executadas poucas semanas depois de iniciadas. Ao longo do ano, os 
engarrafamentos e a confusão nos portões da escola se repetem, pois, na verdade, o 
problema não se restringe a controle de fluxo motorizado. 

4. O problema pode ser minorado com a inversão das prioridades. É preciso 
que, em toda a cidade, mas sobretudo nos perímetros escolares, a preferência 
absoluta seja dos pedestres.  

5. Com o intuito de ajudar, apresento o relatório fotográfico anexo, onde 
apresento as seguintes propostas: 

- ampliar e construir calçadas 

- implantar faixas de pedestres nas rotas preferenciais dos pedestres 

- transformar o terreno baldio adjacente em praça urbanizada 

 

Certo de contar com sua atenção, agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Denir Mendes Miranda 
  



 

 

 

 

Trânsito de alunos no entorno da escola 
Questão de prioridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDANÇA DE PARADIGMA 

1. A priorização dos automóveis sobre pedestres gera um círculo vicioso de 
insegurança, conforme mostra a imagem: 

 

2. A insegurança causada pelo “trânsito perigoso” induz os pais a levarem seus 
filhos, de carro, de preferência a poucos metros do portão da escola. Mas a 
quantidade de carros próxima ao portão é justamente o que causa a insegurança. 
Cada um motorista individualmente não imagina que sua atitude, quando 
coletivizada, faz emergir algo não deliberadamente previsto ou intencional. 

 

3.  Sendo assim, o problema somente será resolvido com uma quebra de 
paradigma, ao longo de tempo. Não por coincidência, é justamente esta a função 
da escola: educar as gerações futuras. 
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4.  O embarque e desembarque no estacionamento entre o Sigma e o Santo 
Antônio não oferece segurança para os alunos. Não há calçadas apropriadas ou 
canteiros, que possam isolar o caminhamento dos pedestres do fluxo de carros. 

 

Faltam calçadas 

Na há espaço suficiente para pedestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando existem, elas são estreitas                   ou são estreitas e mal-conservadas. 

 

 

5. Por sua vez, o acesso ao estacionamento em frente à UPIS, apresentado 
como alternativa viável, se dá por uma rota de deslocamento forçada e perigosa. 
Pais e alunos precisam dar uma grande volta até a faixa de pedestres, cuja 
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preferência foi eliminada1 com a instalação do semáforo –prioridade dos carros sobre  
pedestres! Além disto, as calçadas são desconfortáveis e as muretas e entradas de 
garagem são enormes barreiras físicas. 

 

Que obrigam os pedestres a caminharem pela via, a dividir o espaço com carros.  

 

                                                 
1 Sinal verde para os pedestres: 16 segundos; sinal verde para os carros 1 minuto e 10 segundos 
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Muretas e desníveis impedem a passagem de mochilas 

  
Duas fotos tiradas em sequencia mostram o caminho que o pedestre é obrigado a fazer, a 
poucos centímetros da pista, e com buracos na calçada 

   

Além de muretas, há duas entradas de garagem, que inviabiliza o uso desta rota por crianças 
menores – a segurança delas não é priorizada tampouco considerada. 
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É preciso vislumbrar, “para o trânsito do pedestre, as mesmas qualidades 
universalmente reconhecidas para o trânsito veicular: continuidade, 
legibilidade e conectividade”. (MENEZES, 2008, pág. 135) 

 

∴∴ 
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PROPOSTAS 

6.  Há espaços de conflito entre automóveis e pedestres no entorno do Sigma. 
Observando o deslocamento dos alunos, foi possível traçar suas rotas preferidas e, 
com base nisto, apresentar a seguir algumas  medidas para sua avaliação. 

1) ESTACIONAMENTO ENTRE O SIGMA E O SANTO ANTONIO 

a) implantar ilhas longitudinais no estacionamento, de forma a criar um espaço de 
segurança para desembarque das crianças e suas mochilas; 

 

 

b) ao mesmo tempo, construir avanços de calçadas no sentido transversal – 
avanços de calçada e estreitamento de vias são medidas de traffic calmig 
mundialmente utilizadas. 

c) interligar as ilhas por meio de faixas de pedestres elevadas no prolongamento 
dos avanços de calçadas, de forma a estabelecer uma trama segura para o 
caminhamento a pé das crianças; 

Ilhas, 
seguindo a 
linha de 
árvores – em 
substituição 
à mera 
pintura na 
pista, que 
não é 
respeitada 
nem fornece 
segurança  

avanços de 
calçada, em 
frente ao 
portão, no 
prolongamento 
da linha da 
faixa de 
pedestre 
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Padrões de avanço de calçada/estreitamento de vias. Imagem retirada do 
Manual de Traffic Calming, editado pela BHTrans/Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

b) reestruturar, com degraus, a calçada mostrada na foto abaixo, cuja inclinação é 
uma barreira para o deslocamento a pé em metade do estacionamento: 
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2) ESTACIONAMENTO DA UPIS COMO ALTERNATIVA 

Embora seja um dispositivo de segurança, a faixa de pedestre semaforizada atual 
está longe da linha de deslocamento preferencial dos pedestres.  

 

 

 

A seta vermelha indica o caminho que deve ser percorrido pelos alunos que saem no 
portão lateral do Sigma, para atravessar na faixa de pedestres.  

Entretanto, o caminho preferido pelos alunos, conforme se pode ver na próxima 
sequencia de fotos, passa pelo terreno baldio, numa linha reta até o estacionamento.  

 

“Boa parte dos pedestres tende a seguir em frente e a realizar o percurso 
mais curto para ir de um paradeiro a outro. Por isso, segue na mesma 
direção, desconsiderando as qualidades físicas, espaciais e ambientais do 
caminho”. (MENEZES, 2008, pág. 138) 
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Outras fotos ilustram a mesma situação: 

  

  

  

 

 

O trajeto é adotado não só pelos adolescentes. É comum ver pais com suas crianças 
menores usando a linha natural de caminhamento, conforme se vê nesta outra 
sequencia de fotos: 
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“O fator continuidade (...) é adotado como parâmetro mínimo de 
qualificação para a interpretação da lógica do trânsito a pé e na leitura 
da geometria do espaço físico utilizado, necessário e potencializado pelo 
trânsito a pé nessa diferente cidade”. (MENEZES, 2008, pág. 159) 
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Sugestão: 

a) instalar duas faixas de pedestres elevadas (cf. imagem abaixo), 
preferencialmente não-semaforizadas,  de forma a inserir, no contexto viário, 
o já usual caminho de deslocamento e, ao mesmo tempo, criar um cinturão de 
segurança entre a UPIS e o Sigma, que pode levar mais pais a usarem o 
estacionamento alternativo.  

b) A terceira faixa atenderia os alunos do Santo Antonio nos mesmos propósitos. 
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3) URBANIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA 

Existe uma grande área degradada nas proximidades do Sigma, de terra batida, com 
pedras soltas, mato, e às vezes lixo, que tem sido utilizada unicamente como 
estacionamento irregular de automóveis, à noite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão: 

a) revitalizar a área 
como espaço de 
pedestres, transformá-la numa pequena praça. Baias laterais aumentam os pontos 
de embarque/desembarque. Mais importante que isto, vai tornar mais agradável, 
limpa e urbanizada a “entrada” comum do Sigma e Santo Antônio. Também pode ser 
usada, à noite, pelas barracas de lanches que servem os alunos da UPIS. 
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Com as faixas de pedestres ligando a “praça” às calçadas laterais, ela tornar-se-á 
um local atraente para muito pais deixarem os filhos, desobrigando-os de circularem 
com automóveis dentro do estacionamento até os portões das escolas.  

 

 

 
 
Com isto, diminuirá o fluxo de veículos. Somando-se ao alargamento e revitalização 
de calçadas, a segurança do trânsito será aumentada, e o ciclo vicioso mostrado 
anteriormente certamente sofrerá uma inversão. 
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CONCLUSÃO 

10. O trânsito não é composto apenas de automóveis e as medidas de melhoria 
não se restringem a “garantir a fluidez”. Como foi dito, trata-se de outro modo de 
ver, uma mudança de paradigma. Criando áreas de segurança efetivas e tornando 
ostensivo que a prioridade é do pedestre, com o tempo uma maior confiança vai se 
estabelecendo na comunidade, o medo do “trânsito perigoso” diminui e isto reduz a 
necessidade do automóvel como bolha de proteção. 

11. Outros benefícios serão alcançados: é preciso incentivar o hábito de 
caminhar, melhorando a saúde de pais e alunos; recupera-se a noção de que a 
cidade é feita para pessoas, não para máquinas. 

12. Acreditamos, além disto, que a mudança de paradigma se faz não só com 
obras e infraestruturas, mas também com valorização e incentivo a modos 
sustentáveis de transporte. Por isto, nos dispomos a realizar seminários e palestras, 
tais como aquelas que apresentamos para os alunos das primeiras séries do ensino 
fundamental, em 2009, para as turmas vespertinas do Sigma. 
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