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Resumo 

Este artigo traz reflexões, análises e dados que fundamentam os trabalhos da 
Oficina de Violência e Comportamento Humano no Trânsito. Percorrendo 
conceitos sobre violência, trânsito, agressividade e comportamento humano, os 
participantes têm maior base para realização de discussões, debates e 
produções coletivas sobre o tema. Os participantes também, através de 
técnicas de trabalho de grupo, vivenciam situações e atividades que tem como 
objetivo sensibilizar e identificar os principais elementos que envolvem a 
violência no trânsito e definir quais caminhos, produções e projetos que estes 
grupos podem criar e desenvolver para diminuir a violência existente no trânsito 
atualmente. 
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Violência no Trânsito 

O Ser Humano, historicamente, vivencia na sua convivência coletiva, situações 
diversas e complexas que envolvem comportamentos violentos. A violência é 
estudada, vista e interpretada, dentro dos resultados, da percepção e 
subjetividade humana, por inúmeras áreas e linhas de pesquisa quanto aos 
aspectos de morbidade e mortalidade. 

De acordo com Faleiros (apud Michaud 1973 e Riches 1986): 

Há duas formas de se analisar a violência: como um dano à pessoa e como 
transgressão às normas. Na primeira, violência é definida como: "uma ação 
direta ou indireta, concentrada ou distribuída, destinada a prejudicar uma 
pessoa ou a destruí-la, seja em sua integridade física ou psíquica, seja em 
suas posses, seja em suas participações simbólicas". (Michaud 1973, p.05). É 
na relação agressor/agredido que se visualiza e se mede o impacto prejudicial 
(por ação ou ameaça) que o primeiro impõe ao segundo tanto física como 
moral ou psicologicamente.  
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Na segunda, a violência é também transgressão à norma social. O uso da 
força ou da ameaça para se impor é típico da definição de violência enquanto 
dano, mas precisamos, agora, destacar as mediações analíticas. Segundo 
Riches (1986, p.1), na perspectiva anglo-saxã, "a violência conota fortemente 
um comportamento que é, em algum sentido, ilegítimo ou inaceitável." A 
relação entre sujeitos sociais se torna prejudicial para uns em benefício de 
outros, através de dispositivos de imposição da vontade dos beneficiados sobre 
os prejudicados. 

Observando algumas reflexões de José Aparecido da Silva (2003), ele cita que 
“Independente do tipo de violência (violência urbana, violência 
doméstica/familiar, violência contra a mulher, violência escolar, violência no 
trânsito, violência política/religiosa, violência instrumental), as consequências 
são usualmente penetrantes e altamente prejudiciais à vida social e física; 
economias são devastadas, culturas podem ser destruídas e, ainda, vidas e 
famílias podem ser fragmentadas”. 

No trânsito, a violência aumenta diariamente e destaca-se por suas 
estatísticas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,2 milhões de 
pessoas morrem por ano no trânsito, com 800 milhões de pessoas com lesões 
e sequelas. A OMS – Organização Mundial da Saúde estima que, em 2020, o 
trânsito será a terceira causa de morte no mundo. No Brasil, segundo o 
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, 35.000 pessoas morrem 
anualmente e 200.000 ficam com lesões e sequelas. Como os registros são 
apenas de pessoas que morrem no local, estima-se que este número dobre ou 
triplique. O custo social resultante desta violência no trânsito é de R$ 10 
bilhões por ano (IPEA, 2003). 

As estatísticas mostram que os jovens são os que mais sofrem com estes 
dados, mas não quer dizer que não seja desastroso também com idosos e 
crianças. Nas crianças, por exemplo, os traumas ocasionados pelo trânsito é a 
primeira causa de morte em crianças de até 14 anos. Veja o quadro abaixo 
sobre as principais causas: 

Figura 1: Mortes por acidentes na faixa etária de 0 a 14 anos. Guia do 
Programa Criança Segura Pedestre.  

A violência no trânsito está aterrorizando e destruindo muitas famílias. A cada 
pessoa que morre no trânsito, “morre” sua família também. A violência 
atualmente transcende todas as fronteiras, classes sociais, culturas e etnias. 
No Brasil, os dados de no período de um ano de mortes no trânsito equivalem 
a toda a guerra do Vietnã. Mas por que a violência está crescendo tão 
rapidamente? 

Um dos principais fatores para o enfraquecimento da sociedade no 
enfrentamento da violência é a banalização sobre o tema, destituindo a 
sociedade de sua motivação, indignação e revolta quanto às mortes e lesões 
diárias em nosso trânsito. Hoje é “normal” ver notícias na mídia de mortes 
violentas causadas pelo trânsito. A sociedade não se mobiliza para guerrear, 
lutar, mudar e transformar a realidade da violência no trânsito. Será que não há 



caminhos para reverter esta banalização da violência? Será que estes dados 
não mobilizam mais as pessoas? Qual é o nosso papel frente a este desafio? 
Que caminhos a cidadania deve percorrer para transformar esta realidade 
violenta? Quais são os direitos e deveres frente esta violência no trânsito? 

Aproveitando a definição de trânsito por Vasconcelos (1998, p. 19): 

O trânsito é uma disputa pelo espaço físico, que reflete uma disputa pelo tempo 
e pelo acesso aos equipamentos urbanos, – é uma negociação permanente do 
espaço, coletiva e conflituosa. E essa negociação, dadas às características de 
nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais: a disputa pelo espaço tem 
uma base ideológica e política; depende de como as pessoas se vêem na 
sociedade e de seu acesso real ao poder. 

O trânsito é um espaço coletivo. Mas o ser humano comporta-se de acordo 
com sua personalidade dentro do trânsito e, em algumas situações, não 
consegue discernir corretamente o espaço coletivo do espaço privado. Ignora 
seus deveres e perde seus direitos. As fronteiras entre estes espaços rompem-
se e o comportamento individualizado impera no espaço coletivo. 

Para Hoffmann, Cruz e Alchieri (2003), “o homem ou a mulher ao volante é um 
ser humano que, além de uma série de aptidões, de uma personalidade, 
hábitos e atitudes definidos, possuem necessidades fisiológicas (alimento, 
sono, descanso), necessidades psicológicas e socioculturais (segurança, 
comodidade, autorealização, aceitação). O equilíbrio entre estas várias 
instâncias e necessidades e a capacidade para supri-las, superá-las ou 
adaptar-se a elas permitem o funcionamento psicofísico normal do indivíduo”. 

O comportamento humano agressivo está continuamente presente no trânsito 
atualmente. Cada um sendo agressivo como pode, dependendo de sua 
percepção, de seus recursos, de suas necessidades, de seu poder, disputando 
seu espaço e propriedade num ambiente hostil e extremamente agressivo. Uns 
com velocidades excessivas, outros realizando ultrapassagens impróprias, 
realizando rachas, exibindo-se, arriscando-se, assassinando, desafiando a 
morte, desafiando a vida. Estas ações dependem do modo como cada 
condutor enfrenta seus problemas, e também, como percebe e interpreta a 
violência.  

Observando a pesquisa “Comportamento no trânsito e causas de 
agressividade”, realizada por Eliza Tebaldi e Vinicios R. T. Ferreira, onde se 
investigou através de um questionário aplicado em 94 condutores de veículos 
automotores a frequência com que praticam determinados comportamentos e 
suas percepções em relação às causas da agressividade no trânsito. As 
principais causas da agressividade no trânsito foram: o nervosismo, estresse e 
a desatenção.  

Veja a tabela abaixo: 

Fatores Número de respostas % 

Nervosismo 71 16,47 



Estresse 61 14,15 

Motoristas desatentos 51 11,83 

Desejo de demonstrar habilidade com o veículo 49 11,37 

Educação 40 9,28 

Horários de trabalho 35 8,12 

Cansaço 31 7,19 

Trânsito lento 31 7,19 

Problemas com a família 16 3,71 

Problemas financeiros 14 3,25 

Problemas amorosos 11 2,55 

Influência amigos 10 2,32 

Outros * 10 2,32 

Influência família 1 0,23 

Total 431 100 

*Álcool, problemas saúde, falta conhecimento leis, irresponsabilidade, 
negligência, desrespeito com o pedestre, pessoas que dirigem mal. 

FIGURA 2: PERCEPÇÃO SOBRE OS PRINCIPAIS FATORES QUE CAUSAM 
O COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO TRÂNSITO. 

A agressividade é uma falta de controle e desequilíbrio em uma determinada 
situação. Reações internas que precisam extravasar e serem expulsas por falta 
de elaboração e capacidade de enfrentamento adequado. De acordo com 
(Menezes, 2003), “Um comportamento agressivo refere-se a toda e qualquer 
ação que tenha por objetivo ferir o outro física ou verbalmente. Uma agressão, 
constantemente é o resultado de sentimentos de desprazer e frustrações, 
quando o indivíduo não consegue lidar de forma assertiva com tal condição”. 

Citando também Ferreira e Tebaldi (2006), 

O impulso de agressividade pode ser usado para atacar, provocar ou se 
defender, e a maneira como isso vai acontecer varia de pessoa para pessoa 
dependendo de seu estilo de vida, sua cultura, seus valores, tornando-se atos 
socialmente aceitos ou não. No trânsito, a individualidade impera e os 
condutores não gostam de dividir esse espaço que é público/coletivo, e às 
vezes atacam e provocam conforme constatação através desta pesquisa 
“Comportamento no trânsito e causas de agressividade”. 

Esta pesquisa acima também revela que quanto maior a escolaridade, mais 
baixa é a percepção de risco no trânsito. No livro “O limite do Risco”, de Gerald 
Wilde, também mostra que os acidentes acontecem mais em motoristas com 
maior capacitação, nas melhores estradas e em vias bem sinalizadas. 

O que fazer diante desta problemática? Qual caminho percorrer para 
concretizar um a transformação social? Será que é pela mudança de cultura? 
Uma reforma didática no ensino? Ou uma maior fiscalização e punição no 
trânsito? Ou com uma maior humanização do trânsito? 



A mudança de comportamento é objeto de estudo de inúmeras Ciências. Seu 
desafio é mudar comportamentos. Como fazer? Que estratégias utilizar para 
buscar esta transformação social e ajudar na diminuição da violência no 
trânsito? Como desenvolver a cidadania no trânsito?  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

DA SILVA, José Aparecido. Psicologia e comportamentos. Ribeirão Preto: 
Canavaci, 2003. 

FALEIROS, Vicente de Paula. (1998). Artigo: A questão da violência. 

http://www.solavanco.com/artigos/artigo09.html Acesso em 26/12/2004 

Guia do Programa Criança Segura Pedestre. Tabela sobre mortes por 
acidentes na faixa etária de 0 a 14 anos. www.criancasegura.org.br 2006. 
Acesso agosto de 2006. 

Hoffmann, Maria Helena; Cruz, Roberto Moraes; Alchieri, João Carlos (2003). 
Comportamento humano no trânsito. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas 
aglomarações urbanas brasileiras: relatório executivo/ IPEA, ANTP – 
Brasília: IPEA: ANTP, 2003.  

Menezes, Paula (2003). Comportamento agressivo. Disponível em: 
<http://www.advir.com.br/psicologia/comportamento/agressividade.asp> 
Acesso em: agosto. 2006. 

TEBALDI, Eliza e FERREIRA, Vinícius R. T. (2006). Comportamento no 
trânsito e causas de agressividade. Revista de Psicologia da UnC, vol 2, n.1, 
p.15-22. http://www.nead.uncnet.br/2004/revistas/psicologia Acesso em agosto 
de 2006.  

Vasconcellos, Eduardo A. O que é trânsito? 3. ed. São Paulo: Brasiliense. 
1998. 

WILDE, Gerald J. S. O limite aceitável de risco: uma nova psicologia sobre 
segurança e saúde: o que funciona? O que não funciona? E por quê? Ed. 
- São Paulo - Casa do Psicólogo – 2005. 

 

 

http://www.solavanco.com/artigos/artigo09.html
http://www.criancasegura.org.br/
http://www.nead.uncnet.br/2004/revistas/psicologia

