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A história da   Psicologia do  Trânsito  não é uma história muito longa, na 
verdade é uma história muito igual: há muitos anos,  o Psicólogo que trabalha na área de 
Trânsito só faz avaliações de DETRAN, selecionando os indivíduos que poderão ou não serem 
motoristas, salvo raríssimas exceções. Fazemos isso com o mínimo grau de certeza, sem 
termos pesquisas que baseiem o nosso trabalho (nem o perfil do  bom motorista temos ainda), 
utilizando testes muito pouco adequados a nossa realidade social.  Também fazemos isso de 
uma forma desintegrada, os profissionais que atuam nesta área não se falam, às vezes não se 
conhecem. 

Paralelamente à esta história estática, há uma outra história que corre, de forma 
extremamente veloz : a do nosso Trânsito . E ela é  incrivelmente dinâmica, assustadoramente 
rápida : novas tecnologias, novas máquinas, novos estudos de segurança, novas leis, novos 
motoristas à cada instante, novas mortes, mutilações, perdas e sofrimentos a ca da 
instante. E dentro deste furacão , dentro desta barbárie moderna , inserido até os ossos 
neste imenso  problema social,  está o Psicólogo, aplicando e aprovando ou reprovando, como 
que isolado em sua especialidade, protegido do furacão, às voltas com seus testes e 
entrevistas.. 

A Avaliação Psicológica é uma exigência do CONTRAN - Conselho Nacional de 
Trânsito para todos os candidatos à  obtenção da Carteira Nacional de Habilitação .No Paraná, 
a mesma é realizada em candidatos  à Primeira Habilitação, Reabilitação por Pontuação ou por 
Envolvimento em Acidentes e Avaliação Psicopedagógica. 
  A realidade que se apresenta para nós é de um trabalho simplificado, 
desvinculado da realidade, com poucas ou quase nenhuma possibilidade de certeza acerca do 
desempenho de um indivíduo no Trânsito, carente de estudos e do qual os psicólogos 
responsáveis mal se conhecem. 

Porém, com o advento do Novo Código de Trânsito, já percebemos algumas 
mudanças: Cursos de Capacitação  para podermos atuar nesta área, trabalhos (ainda que 
isolados) sobre Psicologia do Trânsito , Especializações  sendo criadas com uma abordagem 
multidisciplinar  do Trânsito  , Associações   de profissionais , como a recém-criada  
Associação de Psicólogos de Trânsito do Estado do P araná . Também a partir do Veto 
Presidencial ao Exame Psicológico, aconteceram os Fóruns Regionais de Psicologia de 
Trânsito e o Fórum Nacional de Psicologia de Trânsito, onde nasceram as  Comissões de 
Trânsito do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Re gião  , já existentes em Curitiba, 
Londrina e Maringá. 

Também recentemente a Comissão de Trânsito do Conselho Regional de 
Psicologia - 8ª Região, organizou o 1º Encontro Paranaense de  Psicologia de Trânsito , que 
congregou 140 profissionais para a troca de experiências e informações. 

  Em geral, qual é a realidade?  O que se observa pelo país, é que a maioria dos 
serviços se encontram no mesmo nível, não há nenhum estado que se destaque em termos de 
aperfeiçoamento da avaliação. E, no meu entender, existem certas características e/ou 
dificuldades da avaliação que são universais. 

 
 
Características da Avaliação Psicológica em Detran’ s 
 



1. Descrédito da Avaliação 
 

Infelizmente, a Avaliação  Psicológica é  vista como uma mera formalidade, que não há 
utilidade na sua execução, que todos os candidatos passam, etc.  Verifica-se que a população 
em geral e mesmo a classe de psicólogos não tem esclarecimento a respeito dos seus objetivos 
e da sua importância. criando, à partir da ignorância e auxiliados pelo “folclore” , uma série de 
concepções errôneas à respeito do trabalho do psicólogo em DETRAN’s. Os exames 
“respeitados” por serem difíceis, são os de Legislação e Sinalização 
 Isso representa uma séria dificuldade para a atuação dos profissionais, já que o sujeito 
reage como se fosse o primeiro candidato a ser reprovado, o que vêm gerar uma forte 
resistência à avaliação. Desta forma, acaba-se tendo que avaliar uma pessoa que não está 
disponível para ser avaliada, que não tem o desejo de ser avaliada, o que é muito complicado 
tecnicamente, exigindo do psicólogo uma grande habilidade para transpor estas barreiras antes 
de poder continuar o seu trabalho que, sem a colaboração do candidato, é impossível de ser 
realizado. 

Percebe-se uma falta de esclarecimento muito grande da população em geral sobre o 
trabalho do psicólogo. Quando a pessoa é suspensa para complementar sua avaliação, ela 
acha que é louca,  que deve se internar, ou o pai da moça ou do rapaz nos procura, cheio de 
fantasias e agressividade, querendo saber sobre a avaliação, que seu filho(a) é normal, etc. 

Para minorar este problema, o psicólogo avaliador deve sempre buscar estabelecer um 
contrato de trabalho com o candidato, deixando o mais claro possível como vai acontecer o 
mesmo, quais as possibilidades de aprovação ou reprovação e aproveitar todas as 
oportunidades possíveis para esclarecer à população em geral à respeito do seu trabalho e da 
responsabilidade social do mesmo. 
 

2. A Vinculação à um Órgão Público 
 
Uma outra dificuldade é o fato dos exames se realizarem dentro do DETRAN (no Paraná, na 

maioria das conveniadas)  que sempre foi ligado, por motivos culturais, à uma imagem de 
corrupção e ineficiência , atribuída pela população à qualquer órgão público. Nesta imagem se 
inclui a Avaliação Psicológica e muitas vezes o psicólogo. Não são poucas as situações em que 
o psicólogo, na correta condução de seu trabalho, recebe propostas de suborno, presentes e 
outros subterfúgios que os candidatos utilizam para burlar a lei e modificar seus resultados.  

Situações como sedução explícita, mostra de influência, tentativa de suborno ou outras 
tentativas de mostrar poder são bastante comuns nesta realidade. Estas são manifestações do 
“jeitinho brasileiro”, que pretende que as leis sejam universais mas não se apliquem no seu 
caso.  Também a situação de pressões para liberar ou fazer “vista grossa”  para determinados 
candidatos é uma realidade. 

O psicólogo deve manter uma postura ética e técnica frente a essas situações, não se 
amedrontando com as tentativas de influenciar seu trabalho e buscar apoio no Conselho 
Regional de Psicologia. 

 
3. A  Resistência do Candidato 
 

O candidato não vem espontaneamente à avaliação individual, ele é convocado para ela, 
independentemente de sua vontade. A sua motivação principal é obter a sua CNH para resolver 
algum problema (desde a  necessidade de se deslocar até ser admitido em um emprego). O 
exame psicológico se configura, assim, em uma barreira que o candidato tem que atravessar, e 
ele usa, em geral, de todos os meios possíveis para chegar ao seu objetivo. 



Desta forma, a resistência natural que a pessoa apresenta ao se submeter a uma 
avaliação , se torna mais intensificada pelo fato da mesma ser obrigatória, sendo que às vezes 
esta resistência chega à impossibilitar o trabalho do psicólogo. As tentativas de enganar, omitir 
e encobrir são inúmeras, e criam fortes obstáculos ao trabalho do psicólogo. 
 Esta resistência pode variar desde a simples dificuldade de falar de si, ansiedade frente a 
situação de entrevista ou testagem, omissão de informações, até a ataques mais diretos à 
figura do psicólogo e desqualificação do trabalho.  

 
4. A Imprevisibilidade do Comportamento Humano 
 

    É muito difícil avaliar adolescentes ( a grande maioria da população) psicologicamente. É 
uma fase de muitos conflitos, problemas e questões e o comportamento é muito variável em 
virtude das circunstâncias e do grupo no qual o indivíduo se encontra. Ex. o adolescente que 
dirige ao lado do pai terá um comportamento muito diferente de quando dirigir com uma turma 
de amigos, à noite, numa festa, por exemplo.   

Devemos também lembrar que a Avaliação Psicológica é sempre uma avaliação parcial, 
delimitada no tempo e em seus objetivos,  e a avaliação para o Trânsito não é diferente: 
também é limitada num determinado momento da vida da pessoa que estamos avaliando. 

Isso faz com que tenhamos um grau de certeza possível sobre o desempenho no 
Trânsito muito pequeno. Certeza absoluta jamais. 

 
 

5. A Ausência da Renovação da Avaliação Psicológica  
 
O novo Código de Trânsito Brasileiro, institui que somente o médico poderá solicitar a 

Avaliação Psicológica para a Renovação da CNH.  
O novo Código de Trânsito Brasileiro instituiu algumas controvérsias quanto à esta 

questão à partir do Veto Presidencial. Alguns estados que realizavam a Avaliação Psicológica 
na Renovação da CNH  não o fazem mais. No Paraná, esta avaliação nunca foi realizada.  
 A pessoa faz a avaliação psicológica somente na Primeira Habilitação, o que eqüivaleria 
dizer que sua avaliação psicológica é válida para toda a vida e, assim,  não há possibilidade de 
acompanhamento da vida psicológica do condutor. Somente é feita, atualmente, a renovação 
do Exame Médico, à cada 05 anos até 65 anos de idade e após isso, à cada 03 anos.  

Desta forma, realizando o Exame Psicológico somente na Primeira Habilitação, o 
psicólogo é responsável pela liberação do candidato para a direção de veículos automotores e 
permanece sendo até o momento do falecimento deste motorista, o que é, sem dúvida, 
descabido e incoerente. 
 

6. A Concepção de que a CNH é um Direito 
 

Geralmente os candidatos se acham com direito à obter a CNH, que é visto apenas como 
um documento a  mais, como a Carteira de Identidade. Isso gera dificuldades para o psicólogo 
pois, os candidatos à motoristas desconhecem que estão se submetendo à avaliações que tem 
por objetivo selecionar aqueles considerados aptos à direção veicular, o que nem todo mundo 
é. Existem pessoas que não apresentam condições de tempo de reação, atenção e até mesmo 
de estabilidade emocional, o que as incapacita para lidar com o nosso Trânsito, extremamente 
dinâmico e que exige cada vez mais preparo dos nossos motoristas. 

Desta forma, a Carteira Nacional de Habilitação não é um direito, mas sim um privilégio 
que o Estado concede a quem realmente mostra-se merecedor do mesmo. 
 

7. A Ausência de Consciência de Trânsito 



 
A população em geral acredita que qualquer um pode dirigir, que não é necessária 

qualquer capacitação para atuar no Trânsito. Não há, em geral, o entendimento que o ato de 
dirigir é complexo, que envolve diversas habilidades e requer níveis de maturidade emocional e 
capacidade intelectual. 

Mesmo as pessoas que tem consciência das suas próprias limitações não conseguem 
relacioná-las com uma incapacitação para o ato de dirigir. (Deficientes físicos, mentais, 
monoculares, idosos, epilépticos, alcoolistas, etc.) 
 Exemplos: 

- “dirigir é um lazer”, “dirigir é uma terapia”, 
-  o pai trazer o filho para avaliação com comprometimento intelectual 
- o recém-acidentado, lesionado cerebral, acompanhado de sua família,  querer 

reaver a sua CNH porque se sentiria mais capaz. 
 
 

8. O Desejo Encoberto 
 

 As avaliações não lidam só com os conteúdos manifestos pelo candidato, mas 
principalmente o resultado atinge-o em suas aspirações não-manifestas, que são profundas e 
difíceis de abordar e trabalhar. A CNH serve para a independência, a liberdade, para confirmar 
capacidades, etc. 

Foi verificado em nossa prática que o desejo que há por trás da motivação para a 
obtenção da CNH, é o mais importante para o indivíduo, já que este desejo é aquele que a 
realidade vem  frustrar.   
 Por exemplo, a mulher que vem tentar obter sua CNH para provar ao marido que tem 
capacidade; o idoso que pretende com a CNH começar a aproveitar a vida; o pai que traz seu 
filho com rebaixamento intelectual para que lhe provem que seu filho é normal, etc.  
 
 

9. Sigilo 
 

 Há várias interferências no que tange à questão do sigilo. O principal problema hoje é a 
divulgação dos testes usados na avaliação. 

Infelizmente, alguns CFC's, para conseguir a aprovação de seus candidatos, ensinam a 
fazer o testes, fazem “simulados”, orientam quanto ao que omitir na entrevista, etc. 
 

10.  Medo Arquetípico da Avaliação 

Qualquer ser humano tem dificuldades em ser avaliado. Na nossa cultura,  ser avaliado 
está ligado à avaliações de escola, à notas, à ser aprovado ou não. Na verdade a questão que 
se encontra implícita na avaliação é a comparação: será verificado se tal pessoa se encontra 
posicionado na média, acima dela ou abaixo dela, em relação ao seu grupo, isto é, pessoas de 
sua faixa etária, sua idade, sua condição social. 

As pessoas não gostam de ser avaliadas e, em relação à uma avaliação que tem por 
característica a subjetividade, menos ainda, pois se soma ao medo da avaliação, o medo do 
desconhecido. Isso gera conflitos para o candidato e facilita uma relação de investimento de 
onipotência no profissional, e quanto mais vê-se uma pessoa como onipotente mais ela pode 
assustar e constranger, formando uma cadeia sem fim de expectativas e frustrações.  

 
 



 
 

11. A Avaliação ser Coletiva 
 

O fato de que a avaliação no Paraná ser definida como coletiva compromete o bom 
andamento do trabalho de avaliação. Não há a possibilidade de entrar em contato com o 
candidato, de entrevistá-lo, de questionar as dúvidas que os testes indicam.  

As turmas são de 25 candidatos, com níveis de escolaridade diferentes, com níveis de 
compreensão diferentes, o que também compromete o bom andamento da avaliação.  
 

12. A Ausência do Perfil do Bom Motorista 

Não temos ainda disponível estudos e pesquisas que nos indiquem quem é o bom 
motorista: quais são as suas características psicológicas, como ele se comporta, qual o 
diferencial entre os bons e aqueles que se comportam inadequadamente no Trânsito. 
 
 
 Quanto ao futuro desta avaliação, penso que temos um longo caminho a percorrer:  

- precisamos divulgar a nossa prática  
- repensá-la, revisando as nossas certezas 
- desenvolver outros trabalhos dentro da área de Trânsito, que está carente da atuação 

do psicólogo,  respondendo àquilo que a sociedade espera e conta conosco para 
ajudar a resolver... 

- pesquisar 
- assumir nossa atuação , dizer : “Sou psicólogo do Trânsito” 
- tratar nossa atuação com seriedade, com ética 
- buscar sempre o nosso fortalecimento técnico através de  formação especializada : 

Cursos de Capacitação, Especialização , de Técnicas de Avaliação e outros que nos 
auxiliem nesta árdua área que escolhemos. 

- desenvolver o espírito de classe -  Psicólogos do Trânsito -  e com isso nos fortalecer 
para ocuparmos o nosso espaço com mais competência e clareza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Palestra proferida no I Encontro Sul Brasileiro de Psicologia, 24/08/2000 na mesa- redonda de 
Psicologia de Trânsito, Curitiba – PR. 
 


