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RESUMO: Tornar os ambientes nos entornos escolares mais seguros com aplicação 
de medidas de segurança viária constituem mudanças que podem tornar os locais 
mais atrativos para a realização de viagens a pé. Com o objetivo de avaliar a 
percepção de segurança viária em entornos escolares, foram aplicados 
questionários qualitativos baseados na escala Likert a alunos de ensino médio de 
duas escolas públicas e uma privada da cidade de Cachoeira do Sul. Os dados 
foram analisados mediante estatística Qui-Quadrado Fuzzy e foi possível obter uma 
relação entre a percepção de segurança viária nos entornos escolares e o tipo de 
escola, gênero, série cursada e turno dos alunos. 
 
Palavras-chave: Segurança viária. Escolas. Mobilidade Independente. Estatística. 
Fuzzy.  
 
ABSTRACT: Application of road safety measurements to increase safety in school 
surroundings are changes that can make these places became more attractive for 
walking. Likert based qualitative questionnaires were applied in two public and one 
pPrivate High School in Cachoeira do Sul in order to evaluate road safety perception 
in school surroundings. Data were analyzed through Fuzzy Chi-Square statistic and 
were attained a relationship between road safety perception in school surroundings 
and type of school, students' gender, course, and shift. 
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3.26.1 Introdução 

 

As altas taxas de mortalidade por acidente de trânsito em todo o mundo 

(cerca de 1,25 milhões por ano) são constantemente associadas aos níveis elevados 

de motorização decorrentes da expansão urbana. Devido ao fato dos pedestres 

serem os componentes do tráfego mais vulneráveis, a ocorrência de acidentes de 

trânsito envolvendo esses usuários, em sua maioria, leva ao óbito, sendo o Brasil 

em 5º lugar entre os países que mais mata no trânsito (WHO, 2015; EWING, 2013) 

Diariamente, crianças e jovens deslocam-se para poder chegar a sua escola 

e, devido ao grande fluxo de veículos em torno desses locais, são expostos aos 

riscos de ocorrência de acidentes de trânsito. De fato, os acidentes de trânsito são a 

primeira causa de morte entre jovens entre 15 e 19 anos e a segunda causa de 

morte entre jovens de 5 a 14 anos (WHO, 2015; MCDONALD et al., 2013). 

Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de identificar de que forma a 

percepção de segurança viária, e consequentemente, a mobilidade independente 

dos estudantes, é afetada pelos componentes de tráfego nos entornos escolares e 

pelas condições ambientais, permitindo indicar medidas físicas para tornar esses 

ambientes urbanos mais seguros e incentivar o uso de modos não motorizados. 

Para isso, foram aplicados questionários qualitativos a alunos de ensino 

médio de três escolas da cidade, sendo uma privada e duas públicas. A análise da 

percepção dos alunos dos entornos escolares de Cachoeira do Sul foi obtida a partir 

de uma estatística Qui-quadrado baseada em uma modelagem Fuzzy. 

 

3.25.2 Referencial Teórico 

 

Diariamente crianças do mundo todo se deslocam através de algum modo de 

transporte para chegar a escola, entretanto, estudos dizem que as crianças são 

fortemente influenciadas pelo modo de viagem dos pais, independente da distância 

que deve ser percorrida, pois levam seus filhos à escola no caminho do seu trabalho 

(MEROM, 2006). 

Por sua vez, a permissão dos pais na adoção da mobilidade independente 

dos seus filhos é associada ao alto volume de tráfego desenvolvido nos entornos 

escolares e velocidades elevadas desempenhadas pelos veículos (ROMERO, 2011), 



 

 
 

ISBN 978-85-94140-00-5 146 

contudo outros estudos dizem que esses fatores acabam por influenciar na 

severidade e na frequência dos acidentes (ELVIK, 2004). 

Entretanto, em países onde há o incentivo de mobilidade independente 

juntamente com aplicação de projetos de rotas seguras, as taxas de acidentalidade 

são pequenas nos trajetos escolares (MCDONALD, 2013). Esse fato pode ser 

explicado devido a que os motoristas têm seus comportamentos controlados a 

Safety in 

Numbers  

 

3.25.3 Procedimentos Metodológicos 

 

 A percepção de segurança viária em torno das escolas foi analisada através 

da realização de uma pesquisa qualitativa com a aplicação de questionários aos 

alunos selecionados.  

O questionário contou com questões que buscavam caracterizar o perfil do 

aluno, bem como o modo utilizado para suas viagens e o veículo pelo qual mais se 

sente ameaçado. Após isso, com o objetivo de compreender a sensibilidade dos 

alunos com relação às vias, os veículos e ao ambiente em que estão inseridos, 

apresentaram-se as questões sobre sua percepção da segurança viária no entorno 

de suas escolas, baseadas nos componentes de tráfego e cujas possíveis respostas 

foram descritas em uma escala Likert de cinco graus de concordância (PASQUALI, 

1996) apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Representação dos números fuzzy aplicados à escala Likert. 

 

Fonte: Autores. 
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 Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o método Qui-quadrado 

aplicado a uma modelagem Fuzzy, que diferentemente da análise estatística 

convencional (atribui valores binários de 0 ou 1) busca avaliar as respostas de forma 

gradativa, onde captura a incerteza das respostas, transformando uma modelagem 

matemática um pouco mais humana (RUIZ-PADILLO et al., 2016; GRZEGORZEWKI 

e JEDREJ, 2015).  

Nesse trabalho foram utilizados números fuzzy triangulares distribuídos na 

escala Likert, centrados nos números ímpares conforme a Figura 1. 

 

3.25.4 Resultados e Discussão 

 

Na análise estatística foi definida a hipótese nula H0i 

diferença entre o risco percebido devido [parâmetro] entre alunos na mesma 

série, gênero, faixa etária, entre outros) e doze parâmetros com base em algumas 

das principais variáveis descritas na literatura (tais como risco percebido, trânsito, 

travessias dentro e fora da faixa de pedestre, presença de chuva, etc.). 

Foram realizados ao total 72 testes avaliados com um nível de significância 

de 0,05, e foi possível rejeitar a hipótese H0i  para somente 6 testes, ou seja, para 

esses testes o valor do qui-quadrado calculado foi superior ao Qui-quadrado 

tabelado. O resumo dos testes rejeitados se encontra na Tabela 1. 

Tabela 1  Resumo dos testes de Qui-Quadrado com números fuzzy. 

Hipótese Classe Parâmetro   
H01 Gênero Semáforo 16,36 9,49 
H02 Gênero Calçadas 13,42 9,49 
H03 Escola Calçadas 47,24 15,51 
H04 Série Chuva 27,78 15,51 
H05 Turno Chuva 24,84 15,51 
H06 Turno Faixa de pedestres 20,78 15,51 

 

Fonte: Autores. 

  

 Assim, por exemplo, da hipótese H03 tem- alunos de diferentes 

escolas percebem o risco devido a calçadas de maneira  

Em geral, todas as hipóteses rejeitadas fornecem dados objetivos para a 

tomada de decisão pelas autoridades públicas responsáveis pelo trânsito e pela 
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infraestrutura urbana no entorno das escolas com o objetivo de solucionar os 

problemas relacionados à segurança viária nesses locais a partir das características 

de uso do solo, volume de tráfego e frequência de acidentes. 

 

3.25.5 Considerações Finais 

  

 A percepção obtida dos alunos sobre a segurança viária nos entornos 

escolares a partir da análise estatística fuzzy tornou possível a constatação de que a 

percepção é distinta quanto ao tipo de escola estudada, a série cursada, o gênero 

dos alunos, e os turnos em que ocorrem as aulas. Sendo que escolas situadas em 

regiões centrais que possuem um alto volume de atividades comerciais são mais 

propensas a afetar negativamente a percepção dos alunos com relação a 

infraestrutura destinada ao tráfego do que escolas situadas em regiões menos 

movimentadas.  

Portanto a aplicação de medidas, como aquelas tomadas em projetos de 

rotas seguras, de redução de velocidade, ampliação das áreas de passeio, 

priorização do pedestre, são iniciativas que podem melhorar a percepção dos alunos 

nesses entornos, tornando esses locais mais caminháveis e seguros. 

Para trabalhos futuros sugere-se a utilização e outras modelagens estatísticas 

fuzzy, permitindo a análise de valores discrepantes presentes nos extremos 

amostrais, solucionando uma limitação do método Qui-Quadrado e possivelmente 

permitindo a rejeição de algumas das hipóteses testadas.  
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