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COMPORTAMENTO E TRÂNSITO 

 

 

 Renan Freitas Souza  

 

RESUMO  

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de tratar do comportamento no trânsito para 

isso foi realizado uma apresentação no desenvolvimento inicial do trânsito, respondendo o que vem a 

ser, em seguida buscou-se tratar do comportamento, também conceituando e por isso falou-se do 

comportamento no trânsito, por fim, foram feitas as considerações finais, reiterando que o 

comportamento das pessoas que fazem o trânsito é um fator relevante para o aumento do número de 

acidentes. Todo o trabalho foi realizado utilizando a pesquisa bibliográfica por meio de livros e artigos 

científicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Discutir o trânsito é muito relevante pois trata-se de uma temática que merece 

ser debatida com urgência devido ao crescente número de acidentes de ocorrem 

diariamente nos centros urbanos. 

  Desse modo, o trabalho foi realizado com o objetivo geral de falar do 

comportamento no trânsito, haja vista que as condições e estado dos motoristas 

enumera três principais fontes de acidentes que relacionam-se a estados físicos e 

fisiológicos, mentais e emocionais e por último as condições de experiência e 

familiaridade com esta atividade (MONTIEL et al., 2006,p;34).  

Durante décadas pesquisadores do trânsito vem tentado identificar os fatores 
psicológicos que poderiam ser causa dos acidentes de trânsito. No entanto, 
até o momento pareceria não haver um consenso em relação a essa questão, 
o que, segundo o autor, muitas vezes leva a certo individualismo nos métodos 
escolhidos para avaliar o candidato a condutor (STOCCO, 2005, p.45).  

Para Hoffman(2005) a automática aplicação de uma lei quando persiste 

demonstra ser eficaz e afeta o comportamento dos seres humanos por um lado alguns 

resistem à ideia com o pensamento de que seus hábitos serão restringidos, mas com 

a persistência e divulgação desta lei faz com que esses hábitos acabem se adaptando 

ao novo comportamento exigindo.  

Ademais, Para Marin e Queiroz(2000) O transito exige muitas vezes de um 

condutor que o mesmo tome decisões rápidas em frações de segundos e os 

condutores que apresentam graus menores de meticulosidade durante a tomada de 

decisão mostraram um risco maior nos acidentes de transito  

O fator humano aparece como a principal causa de acidentes. Assim, prever 
e prevenir determinados comportamentos humanos que poderiam resultar 
em acidentes seria de extrema importância, uma vez que a melhoria da 
sinalização e das condições da via não tem conseguido diminuir os altos 
números de acidentes no Brasil e no mundo (SCHEFFER, 2009, p.67).  

Com isso, o artigo foi desenvolvido falando incialmente sobre o trânsito, logo 

após apresentou-se o comportamento e o comportamento no trânsito, enfatizando a 

relação entre o comportamento das pessoas e o número de acidentes ocorridos. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando livros e artigos 

científicos que abordam o tema. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Trânsito 

O conceito de Trânsito está relacionado ao ato de locomover-se, seja 

caminhando, a exemplo dos pedestres e utilizando automóveis, bicicletas e outros 

meios de locomoção.Com o advento do Código de Trânsito no ano de 1997 trouxe em 

seu artigo primeiro o que é considerado trânsito. 

A Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, em seu artigo primeiro, o trânsito 
de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à 
circulação, rege-se por este Código de Trânsito Brasileiro. Sendo 
considerada como trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e 
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 
parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. (BRASIL, 2004). 

Segundo Ferreira (1988 apud JUNCAL, 2009) citado por Góes(2013), “o termo 

trânsito tem origem no latim transitu: ato ou efeito de caminhar, marchar, movimento, 

circulação de pessoas ou de veículo, tráfego”.  

Assim sendo, Para Goés (2013), ainda que em nossa língua o trânsito enfatize 

a dificuldade de locomover-se, também faz sentido, haja vista, que o significado 

original da palavra trânsito é também:  movimento de transeuntes ou veículos numa 

via de comunicação; afluência de pessoas ou veículos; ato ou efeito de transitar; 

passagem; trajeto e circulação. 

Conforme aduz Rozestraten (1988) citado por Felizola (2011), a definição de 

trânsito como um conjunto de deslocamento de pessoas e veículos nas vias públicas, 

dentro de um sistema convencional de normas, cuja finalidade é assegurar a 

integralidade de seus participantes. 

Ainda conforme Felizola (2011) trânsito é produzido a partir de comportamentos 

de indivíduos e de seus efeitos no ambiente, que, por suas características físicas, 

desencadeia certos comportamentos e impede a ocorrência de outros. 

 Desse modo, o trânsito merece atenção e deve ser discutido, haja vista que 

não se trata de um simples problema de ordem técnica e por isso deve ser visto dentro 

de uma perspectiva social e política. 

 Portanto, o trânsito é uma temática emergente e urgente na sociedade 
mundial, demandando esforços individuais e coletivos que exigem reflexão, 
educação e mudança de comportamento. Todos vivem num contexto que 
estimula o individualismo e a competição. A todo instante e de todos os lados, 
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existem mensagens e até mesmo pressões para cada qual se preocupar com 
seus interesses e para considerar os outros como adversários. (LIMA, 2013, 
p.14) 

Ademais, o que interfere diretamente no trânsito é o aumento do número de 

veículos, esse fator gera uma disputa pelo espaço físico, o que ocasiona um desgaste 

aos condutores.   

Corroborando com este entendimento, Vasconcelos (1998) citado por Felizola 

(2012), explica que no trânsito, o que acontece é uma disputa pelo espaço físico, 

refletindo numa negociação permanente do espaço, coletivo e conflituoso. 

 Tal negociação, conforme autor, não se dá entre pessoas iguais, mas tem uma 

base ideológica e política que irá depender da forma como cada indivíduo se vê na 

sociedade e de seu acesso real ao poder 

De acordo com Lima (2013) diz que com relação aos ao pedestre, lhes é 

assegurada a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e 

dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente 

permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja 

prejudicial ao fluxo de pedestres.  

Assim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito, em condições 

seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. (BRASIL, 

2004). 

 Destarte, mesmo com o advento do código de trânsito, os dados de pesquisas 

referentes a acidente de trânsito com ou sem vítimas fatais, mostram resultados 

alarmantes de acidentes que acontecem diariamente. 

 Diversos têm sido os problemas envolvendo o contexto viário e muitos são 
os fatores que têm contribuído nesse sentido. Atualmente, é possível 
observar condutores despreparados, bem como ruas e estradas em situações 
precárias, o que, por sua vez ajudam a aumentar cada vez mais o número de 
vítimas. Além disso, a falta de atenção e desrespeito às leis de trânsito de 
muitos motoristas acaba gerando delitos que, em grande parte, provocam a 
morte de pessoas inocentes (FELIZOLA, 2012, p.15) 

Muitos desses acidentes estão relacionados ao comportamento dos condutores 

no trânsito, assim sendo, de acordo com León e Vizzoto (2003), acidentes de trânsito 

e as influências a eles associados remetem a um problema social, havendo uma 

necessidade de ampliação de estudos, especialmente no campo comportamental. 
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2.2 Comportamento 

De acordo com Junior Aguilar (2008) O comportamento não é entendido 

apenas como o conjunto de ações do indivíduo, mas também a forma como ele pensa 

e sente, de acordo com determinados estímulos. Logo, são três os níveis de resposta 

a estímulos específicos: Sentir, pensar e agir (afetividade/emoção, cognição e 

ação/prática). 

Acerca da afetividade relaciona-se com a parte emocional que influência 

diretamente o comportamento humano. O sentimento seja raiva, amor ou ódio.  

 

A afetividade ou sentimento está ligada aos processos mentais relacionados 
à emoção. A capacidade de se relacionar e socializar, de se adaptar a 
situações novas e de controlar emoções são elementos dessa dimensão do 
comportamento. O sentimento absorve expectativas e subsidia a ação, na 
medida em que fornece sua interpretação sobre a realidade. São algumas 
características relacionadas: a empatia, motivação, liderança, cooperação e 
conscientização. (JUNIOR AGUILLAR, 2013, p.30) 

 

Em que pese falar da ação, esta que vem após os sentimentos o que faz com 

que muitas vezes não venha com fundamento na razão. A ação é a resposta ao meio 

ambiente dos sentimentos e pensamentos desenvolvidos pelo indivíduo e indica o que 

ele está disposto a fazer. (JUNIOR AGUILLAR, 2013, p.32) 

Ainda de acordo com o supracitado autor, o pensamento, como o sentimento, 

também constrói o conhecimento e conduz à ação, porém o faz embasado pela razão. 

Assim, estabelece conceitos e proporciona a aprendizagem, ao criar respostas 

construídas e elaboradas ao invés de instintivas.  

Dessa forma, o comportamento são as ações, os pensamentos e os 

sentimentos das pessoas que influenciam e são influenciados pelo meio ambiente 

2.3 Comportamento no trânsito 

Queiroz e Oliveira(2003) citado por Felizola(2012), entendem que o 

comportamento no trânsito é fortemente influenciado tanto por uma dimensão 

comportamental, como por um sistema de valores estreitamente relacionado a uma 

dimensão sociocultural. 
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O homem tem seus interesses, necessidades, personalidade e causa 
conflitos no trânsito porque está em constante busca da satisfação desses 
fatores interpretando as regras estabelecidas conforme a sua própria visão 
de mundo. Dentro da busca constante da necessidade de cada condutor, 
alguns obedecem às leis e outros as ignoram tomando atitudes para benefício 
próprio. Nesse processo o veículo acaba se tornando uma espécie de arma 
para impor medo forçando o veículo à sua frente, buzinando, fazendo gestos 
obscenos, xingando, transitando em velocidade incompatível ou fazendo 
ultrapassagem em local proibido, tornando o trânsito extremamente 
agressivo. Com isso, a movimentação de todos os componentes que formam 
o trânsito vai se estabelecendo e acontecendo conforme a atitude e o 
comportamento do ser humano. (FELIZOLA, 2012, p.34) 

No ambiente do trânsito o indivíduo porta-se com impaciência e com isso 

continuamente competitivo acaba se tornando individualista. Desse modo, manter um 

comportamento ético e solidário, muitas vezes, torna-se difícil. O respeito às 

diferenças e aos direitos individuais não têm espaço e a vida torna-se uma aventura 

perigosa. (SILVA et al, 2012, p. 05). 

As condições do momento determinam o comportamento de cada indivíduo 
no trânsito. A cada situação dada, reações, comportamentos e atitudes 
diferentes se apresentam. Tudo depende de uma complexidade de fatos, 
ligados aos fatores de necessidades e interesses pessoais, diversificando 
esses comportamentos. Saber quais as causas desse comportamento 
agressivo se fazem necessário. (VASCONCELOS, 1998, p.45) 

Portanto, faz-se necessário um conhecimento maior dos contextos 

socioculturais e psicológicos para que se possa desenvolver programas de 

capacitação, reabilitação e educação que promovam um comportamento mais 

adequado no trânsito, visando reduzir as graves consequências dos acidentes e o alto 

custo social que representam. 

De acordo com Machado (2007), falta de um comportamento adequado pode 

trazer graves problemas gerando uma situação de caos, de tragédias, de 

calamidades, onde a maioria das pessoas que fazem parte desse quadro não tem 

consciência de sua seriedade e gravidade. Os números já não sensibilizam. As 

pessoas correm o risco de se acostumarem com eles, de banalizarem a dor, a 

desgraça e a tragédia que é perder uma vida só, que seja, por um problema que 

poderia ser completamente evitável. 

Ecco; Banaszeski, (2009) assegura que o comportamento, em regra, 

inadequado, sempre na tentativa de desviar, encurtar distâncias, e com isso agindo 

de forma   negligente, sem respeitar os limites impostos pelos padrões estabelecidos 

pela legislação de trânsito. Tudo isso apenas visa demonstrar seu comportamento 
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agressivo e descontrole, ademais isso apresenta falta de respeito, superioridade, 

agressividade e violência.  

Dessa forma, isso pode ocorrer devido a “particularidade de o ser humano 

possuir vários tipos de comportamento, ou seja, maneira de agir adquirida na vida 

social, que o distingue das outras espécies animais. 

2.4 Materiais e métodos 

Conforme afirmação de Gil (2010, p. 28), para que se possa avaliar a qualidade 

dos resultados de uma pesquisa, torna-se necessário saber como os dados foram 

obtidos, bem como os procedimentos adotados em sua análise e interpretação. Assim, 

o presente trabalho será elaborado através de pesquisa bibliográfica.  Visando maior 

compreensão o artigo foi dividido em dois tópicos, o primeiro explanando sobre a 

Gestão de pessoas e seus processos e o outro tratando do comportamento 

organizacional com o objetivo precípuo de falar da gestão de pessoa demonstrando 

sua importância dentro de uma organização. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tratar do comportamento humano no Trânsito é relevante, principalmente 

quando discute-se com o viés social, conceituar o que é trânsito e como o 

comportamento das pessoas contribuem para o aumento do número de acidentes e 

mortes diariamente no trânsito. 

Além disso, falar sobre dos modos de locomoção, pode estimular o debate a 

respeito da convivência social, das condutas sociais frente às diferenças, das formas 

de inclusão e exclusão construídas diariamente. 

Além de expressar através de números alarmantes de acidentes a necessidade 

de discutir o comportamento das pessoas no trânsito dá-se, sobretudo por se tratar 

de assunto que não se esgota, haja vista que as pessoas não demonstram 

preocupação em mudar o seu comportamento ao dirigir. 

Devido ao aumento do número de veículos nos centros urbanos, os acidentes 

vêm assumindo destaque cada vez maior na sociedade. Muitas vezes esses acidentes 

estão relacionados a condutores despreparados, ruas e estradas em situações 
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precárias, a falta de atenção e desrespeito às leis de trânsito. Todavia, estudos 

apontam ainda o comportamento do motorista como sendo o principal fator 

responsável por acidentes de trânsito  

As transgressões no trânsito são um fenômeno social e devem ser analisadas 

em uma perspectiva mais ampla. Atualmente, os comportamentos não ajustados de 

autodestruição, como o uso de álcool e drogas, apresentam-se com maior frequência 

em acidentes nas vias. 

Portanto, ao término desse artigo, pode-se considerar que a mudança de 

comportamento de quem está inserido no trânsito diariamente é o principal meio de 

combate à violência que se dá neste ambiente, gerando vítimas diretas e 

indiretamente.  
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