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...mil mortos/ano. Quem já não ouviu este discurso tão batido de uma 

guerra do Vietnã, por ano, quando o assunto é o n.º de vítimas dos acidentes de 

trânsito no Brasil? 

Mesmo sabendo que trata-se de uma guerra decorrente do comportamento 

das pessoas nas vias deste país (já que  90% dos acidentes tem como causa 

"falha humana"), ao que parece, os psicólogos em geral não refletem sobre a 

relação destes comportamentos com a sua atuação diária como profissionais da 

Psicologia. 

A Psicologia do Trânsito, dentre outras causas, demorou para se firmar 

como área efetiva de atuação do psicólogo, porque este, demorou muito tempo 

para perceber que toda participação no trânsito é comportamento e que portanto 

pode, e deve, ser estudado cientificamente. 

Ao nosso ver, uma outra "demora" de percepção da Psicologia (ou dos 

psicólogos em geral), reside no fato de se pensar que comportamentos no trânsito 

devem ser estudados somente por Psicólogos do Trânsito. O Trânsito é um 

sistema abrangente demais para um olhar e atuação tão restritos. 

A Psicologia precisa pensar sobre o Trânsito.  

Você colega que atua na área Clínica tem conhecimento de que cresce 

assustadoramente o número de acidentes que na verdade são suicídios ao 

volante, causados por indivíduos extremamente deprimidos (que além da sua vida, 

geralmente terminam com a dos outros)? Suicidas em potencial; risco pretendido; 

a potência de um veículo ( 13 metros de comprimento, 4,40 de altura, 2,60 de 

largura e 150 cavalos de força no pé direito) compensando sentimentos de 

insegurança, fragilidade e impotência; libido ao volante; o mito do automóvel; a 

velocidade no inconsciente coletivo.  



Questões como estas não transitam diariamente em nosso setting 

analítico? 

E o Psicólogo Organizacional, quantas vezes não "ouviu" dentro das 

empresas: "Hoje se é veloz ou morto"? Frases como estas circulam pelas 

empresas referindo-se aos efeitos da globalização, avanço tecnológico, 

competitividade... E a reflexão sobre como o indivíduo que internaliza isto 

comporta-se quando "tira o pé" para fora da empresa? Marketing da segurança, 

Acidentes de Trajeto, maior n.º de acidentes em idade "produtiva".  

Algo disto faz sentido para você? 

Você psicólogo que atua na área social / comunitária, sabe que o carro é 

muito mais que um simples meio de transporte. Status, poder, papéis, 

estereótipos. Quantas coisas não estão por trás deste "fetiche do Ocidente"? 

Cidadania, cultura, álcool e drogas ao volante, grupos sociais, educação de 

massa, adolescentes ao volante. Uma neurose chamada Road Rage (fúria no 

trânsito) incluída na próxima versão do manual de doenças mentais. 

O trânsito reflete a sociedade em que vivemos. 

E o Psicólogo Escolar? 

Educação continuada, formação de futuros cidadãos condutores... Todos os 

países que conseguiram minimizar o número de acidentes de trânsito, passaram 

inevitavelmente por intensos investimentos na Educação. 

Não tem como ser diferente, não é mesmo? 

Falando em educação, você colega professor de Graduação em Psicologia, 

tem estimulado a realização de monografias com a temática do comportamento no 

trânsito? 

Questões básicas na Psicologia, muitas vezes não são aplicadas como 

auxílio às autoridades que buscam a extinção de comportamentos inadequados e 

a manutenção dos adequados. Usemos como exemplo no novo sistema de 

pontuação do Código de Trânsito Brasileiro. 

Quando o condutor apresenta comportamentos inadequados é multado e 

perde pontos (punição para extinção de comportamento inadequado), mas o que é 

feito em termos de reforço positivo (manutenção de comportamentos adequados), 



quando durante um ano inteiro o motorista tem comportamento exemplar no 

trânsito? Por que ele não recebe, por exemplo, desconto no pagamento do seu 

IPVA?  

Psicologia experimental, Psicanálise, Gestalt? Não importa a linha teórica; a 

Psicologia como um todo pode contribuir, e muito, com as questões do trânsito 

nosso de cada dia. 

Enfim, por quanto tempo a Psicologia vai esperar para transitar numa área 

com tanta carência de embasamento científico, onde erros muitas vezes 

significam Morte e acertos, Vida? 

Será que teremos que esperar por 2020, quando segundo projeções da 

ONU, os acidentes de tráfego serão a 3ª maior causa de mortes no mundo, só 

ficando atrás das doenças do coração e depressão? 

Isto tudo faz sentido para você? 
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