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 O tema do nosso trabalho envolve dois fenômenos altamente complexos, a 
subjetividade e o Trânsito. Subjetividade definida aqui como o espaço íntimo do indivíduo, seu 
mundo interno, suas emoções, sentimentos e pensamentos e a forma como o mesmo se 
relaciona com o mundo social simbolizado pelo fenômeno do Trânsito na nossa sociedade. 
 Propõe-se  apresentar algumas possibilidades de reflexão, já que tudo é novo no estudo 
do Trânsito e as possibilidades são muito amplas nessa área tão carente da atuação daqueles 
que estudam o comportamento humano. Assim, a proposta que se apresenta é pensar sobre as 
práticas e perspectivas do psicólogo nessa área. 
 Faz-se necessário inicialmente abordar a problemática do Trânsito em nosso país, um 
dos nossos objetos de estudo como psicólogos do Trânsito. 
 Inicialmente é preciso entender que o Trânsito é um fenômeno social, assim sendo, 
não podemos analisá-lo de forma isolada, como se existisse em si e per si. O Trânsito não pode 
ser entendido como distanciado da realidade política e social de um país, desta forma, ele não 
paira acima de uma sociedade, é, sim, fruto dela, refletindo os conflitos existentes nessa 
sociedade, sendo, em última análise, produto de diversas escolhas e políticas que foram feitas 
ao longo do desenvolvimento do nosso país.  

E como se revela a nossa sociedade atualmente? É uma sociedade desigual, 

hierarquizada, carente de valores éticos e morais, sendo, inclusive, desumanizada. 

E essas condições são visíveis no Trânsito, que nada mais é do que uma 

manifestação dos valores e problemas dessa mesma sociedade.  

Pensando-se na história do nosso Trânsito, podemos verificar, que, a opção política foi 

pelo transporte terrestre e individual, sendo que as cidades brasileiras forram transformadas, 

nas últimas décadas, em espaços muito eficientes para o automóvel. O espaço é, então, 

orientado para os veículos. 

Em virtude desse entendimento, a indústria automotiva teve grandes incentivos e há, 
atualmente,  a presença de situações crônicas de congestionamentos, com elevação de tempos de 
viagem e redução da produtividade das atividades urbanas. Em conseqüência,  há o prejuízo 
crescente ao desempenho dos ônibus urbanos, principalmente pela redução da sua velocidade 
devido ao uso  inadequado do espaço viário pelos automóveis. Isso traz impactos diretos nos 
custos de operação, na confiabilidade e na atratividade para os usuários do sistema. 
 Assim, o transporte público é visto como mais desvantajoso que o transporte 
particular, tanto é que nas grandes e médias das cidades do país, o número de passageiros 
utilizando o transporte público vem caindo. 

Os sistemas de transporte coletivo são insuficientes para atender à demanda sempre 
crescente. Atualmente há a concorrência do transporte clandestino, que agravou as 
problemáticas do transporte público regulamentado. Assim, o transporte público é visto como 



 

um mal necessário, sendo que as pessoas que dele dependem não podem dispor de outra forma 
de transporte.  

Por outro lado, o Trânsito também é produto do comportamento humano.  
Podemos considerar que o comportamento humano é fruto da condição biológica, assim 

como da subjetividade (consciência e identidade, sentimentos e emoções) e das relações sociais 
e da cultura. Desta forma, o homem aprende a ser homem, e aprende a se comportar através da 
cultura.  
 Sabemos que os determinantes sociais e culturais são poderosos na formação do 
indivíduo e esse será nosso foco nessa análise do comportamento no Trânsito.  
 Seguindo as informações apresentadas por Enrique Rojas, em seu livro, O Homem 
Moderno (1996), podemos buscar entender o funcionamento do homem moderno brasileiro 
observando o fenômeno do Homem Light, que segundo o autor, tem a seguinte definição: 

 
“Homem relativamente bem informado, mas de escassa educação humanista, 
muito voltado ao pragmatismo, por um lado e a vários assuntos, por outro. 
Tudo lhe interessa, mas de forma superficial; não é capaz de fazer uma síntese 
daquilo que percebe e, como conseqüência, se converte numa pessoa trivial, 
superficial, frívola, que aceita tudo, mas que carece de critérios sólidos em sua 
conduta. Tudo nele se torna etéreo, leve, volátil, banal, permissivo.” 
 
Buscaremos, para tentar compreender um pouco mais a definição apresentada, definir 

algumas das características sociais mais importantes, que tendem a determinar o 
comportamento das pessoas e, conseqüentemente, o comportamento no Trânsito:  
 A primeira característica social que podemos citar é a Permissividade: 

Vivemos a era da ética permissiva - Tudo é permitido – o que  significa não termos 
proibições nem territórios vedados ou impedimentos que nos segurem. Há na nossa sociedade 
uma tolerância total e  interminável – como se tudo fosse válido e lícito,  o que produz um tipo 
de homem sem referenciais, subjetivo em seus julgamentos e atitudes. 

Temos hoje um quadro de “vazio moral“, onde os referenciais recebidos pela família, 
escola ou outras instituições sociais se mostram extremamente elásticos. Tudo é relativo, sendo 
que a única norma de conduta é o ponto de vista pessoal. 

A segunda característica é o Hedonismo, que dita que a regra geral é: Prazer acima de 
tudo e a qualquer custo. Viver bem a qualquer custo é o novo código de comportamento, o que 
significa a morte dos ideais, a ausência de sentido e a busca de uma série de sensações cada vez 
mais novas e excitantes. O homem hedonista vive para si próprio e para o prazer, sem 
restrições – a vida é um gozo ilimitado. 

A terceira característica que podemos apontar como essencial em nossa sociedade, é a 
Velocidade: Síndrome da Pressa – ou “ O Homem Velox”. 

Sofremos de um eterno sentimento de urgência, sempre estamos apressados, 
eternamente atrasados, somos escravos do relógio.  Somos uma espécie de “Coelho Branco” de 
“ Alice no País das Maravilhas”, sempre correndo atrás do tempo. Somos ensinados 
socialmente a sermos rápidos, a buscar o máximo do nosso rendimento, valorizamos as pessoas 
muito ocupadas, como se isso fosse diretamente proporcional a condição de sucesso. 

Dirigimos rápido, não toleramos os que andam lentamente a nossa volta, mesmo que 
não tenhamos compromisso nenhum – acostumamo-nos à “Síndrome da Pressa”. A  rapidez 
nos dá a sensação de controle e poder.  

A quarta característica social que se evidencia na nossa sociedade é o Consumismo: 
 As aspirações mais profundas do homem moderno são materiais, e a suprema vivência 
humana é consumir. A fórmula pós-moderna de liberdade é a multiplicação ou contínua 
substituição de nossos objetos por outros cada vez melhores. 



 

Eduardo Gianetti chama tal característica de “corrida armamentista do consumo” – o 
que interessa é ter bens que os outros não tem, desde carros exclusivos até outros luxos. A 
essência humana não é Ter ou Ser, e sim Parecer. Necessitamos ser reconhecidos pelos nossos 
bens, pelo que possuímos ou parecemos possuir. Tudo isso gerou a doença da abundância – ter 
tudo o que é material e reduzir ao mínimo o espiritual. 

Outra característica social moderna é o Divertimento: ou seja, A Sociedade Divertida. 
Somos uma sociedade que clama por divertimento. Consideramos a seriedade chata – 

tudo tem que ser divertido -  TV, conversas, aulas, palestras. Assim, o divertimento se tornou 
um valor social, inclusive definindo pessoas – Fulano é tão divertido!. As festas e 
comemorações são constantes, sempre regadas à álcool e, muitas vezes, outras drogas – a regra 
é a superficialidade. 

O Narcisismo também se encontra, cada vez mais intenso em nossa sociedade: O ser 
humano está concentrado em si próprio, em sua personalidade, em seu corpo, com um 
individualismo atroz, apaixonado pela própria imagem, como Narciso. Mostra-se,  em geral, 
desprovido de valores morais e sociais, sendo esta a época da apoteose da indiferença – nada 
mais importa do que a própria pessoa.  

Assim temos a morte dos ideais –  e o “ homem cool”  – aquele que não se preocupa 
com justiça nem com problemas sociais, apenas com seu próprio bem-estar e sucesso pessoal.  
Em resumo, podemos definir assim o Homem Moderno: 

 
Este homem desorientado e superficial é fruto de uma sociedade dominada 
pela frivolidade, concentrada no consumo, aturdida pela publicidade, 
marcada pela superficialidade e pelo descompromisso.  
Assim, o homem light é o homem sem referenciais, desorientado, que aspira 
ao poder, à fama e aos bens materiais. 
Homem permissivo, narcísico, hedonista, que tem como valores o 
divertimento, a velocidade e o prazer.  
 

Todas essas características que relatamos nos apontam para um quadro social bastante 
complexo – a cultura onde o que vale é o egoísmo, a superficialidade, a preocupação com seu 
próprio bem-estar, onde tudo é permitido, onde é proibido proibir... Uma sociedade que 
estimula a busca do prazer, da velocidade, do divertimento, do álcool, do consumo, da obsessão 
pelo automóvel, do desafio à lei, e, conseqüentemente, o estímulo ao risco! 

E provenientes deste “caldo de cultura”, com esses valores internalizados, nos inserimos 
no Trânsito – e agimos nele como em qualquer outra situação de nossa vida – inconscientes dos 
direitos, deveres e riscos que um cidadão deveria observar. Claro, nossas prioridades são o 
divertimento, o prazer e a velocidade!  

E como o Homem Moderno se insere no Trânsito Moderno? 
 De acordo com as reflexões acima e com as problemáticas sociais apresentadas, 
relembramos as principais questões que afligem o Trânsito Moderno: 

• A violência; 
• A constante competição, decorrente de um individualismo atroz; 
• O excesso de velocidade; 
• O consumismo; 
• A pouca educação e civilidade; 
• A relação difícil com a lei e a ordem; 
• A diferença de classes marcadas; 
• A ausência de comportamentos éticos e de respeito; 
• A ausência de senso comunitário;  



 

• A ausência da cultura da segurança; 
• A inconsciência social. 

E após essa introdução reflexiva, passamos a refletir a respeito do papel do Psicólogo 
do Trânsito nesse fenômeno, e, para tanto, perguntamos: E o profissional da Psicologia frente a 
esse quadro? Que atuação temos tido? Que importância temos nessa estrutura? Que tipo de 
intervenção temos feito em relação a esse homem e a essa situação social? 

Atualmente a atuação do psicólogo ainda está identificada somente com a Avaliação 
Psicológica em Detran´s, que é um campo de incertezas e problemáticas. Não há clareza a 
respeito do perfil ideal de motorista, assim como o trabalho do psicólogo nesse contexto é 
marcado pela superficialidade e pouco aprofundamento científico.  

Existem outras áreas de atuação dentro do contexto do Trânsito, mas ainda são pouco 
expressivas.  

Mas, o que é Psicologia do Trânsito?  
 
“Campo multidisciplinar que envolve um intercâmbio de conhecimento 
com as diversas áreas da psicologia e ciências afins que, direta ou 
indiretamente, estudam o fenômeno trânsito e transportes em sua 
complexidade e interface com os fenômenos biológicos e sociais. “ (...) 
Tal perspectiva (social) implica para o psicólogo do Trânsito uma 
formação comprometida com o estudo das cidades e seu planejamento 
urbano, a saúde pública, o convívio humano, a diversidade e a diferença. 
Ao entendermos a Psicologia do Trânsito sob essa perspectiva (social), 
avançamos qualitativamente em mais uma área da Psicologia onde estão 
presentes os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e éticos. 
A psicologia do trânsito seria uma área de aplicação da psicologia 
ambiental e psicologia social que, por meio de métodos científicos, 
estuda o comportamento do homem no ambiente do trânsito, sua 
multideterminação no contexto no qual está inserido e sua correlação 
com os fatores sociais, políticos, econômicos e estruturais que 
influenciam o sistema de funcionamento, gestão, organização e 
fiscalização deste trânsito.”  

                                     Caderno de Psicologia do Trânsito e Compromisso Social , CFP, 2000 
 

Levando em consideração essa visão a respeito da Psicologia do Trânsito, podemos 
indicar algumas  possíveis atribuições para o psicólogo do Trânsito :  

• proceder estudos e pesquisas no campo dos processos psicológicos, psicossociais e 
psicofísicos 

• atuar na clínica com trauma de acidentes de trânsito e fobia de dirigir 
• atuar na esfera organizacional em empresas de transportes 
• colaborar na elaboração e implantação de ações de engenharia e operação de tráfego 
• desenvolver ações sócio-educativas com grupos de pedestres, ciclistas, etc.  
• desenvolver ações educativas com CFC´s 
Assim, aos psicólogos de Trânsito são possíveis muitas possibilidades de intervenção 

nessa área, sendo necessário para essas atuações o compromisso social da nossa profissão, 
respondendo com técnicas e desenvolvimento de estudos científicos às solicitações da 
comunidade. Para tanto, os psicólogos precisam empreender um grande esforço em sua 
capacitação para poder oferecer soluções aos problemas e conseguir, assim, maior penetração 
social nessa área. 



 

 A conquista da credibilidade e a respeitabilidade social é conseqüência de uma ação 
baseada em cuidados éticos, com comprometimento social e político, com respeito aos direitos 
humanos e à qualidade de vida. 

Com base nessas reflexões, precisamos buscar alguns “ Caminhos de Esperança” para a 
nossa sociedade, para o nosso Trânsito e para nós mesmos, profissionais de Psicologia. 

Uma problemática criada por uma situação social não pode ser resolvida a não ser que 
se adote uma política que aborde inteiramente essa sociedade, desde sua forma de organização, 
até sua escala de valores.  

É preciso renovar, começar de novo, buscar novos valores... E a educação é o único 
caminho de esperança para esse fim. Uma Educação voltada para a paz, para os direitos 
humanos e para a cidadania. E essa Educação não é somente papel da escola, e sim de todas as 
instituições sociais, como o Estado, a família, as Universidades, os CFC´s, as Sociedades e 
Associações de Bairro, as Igrejas, as empresas e indústrias, os sindicatos, as ONG´s, os meios 
de comunicação, etc.  

É preciso um grande empreendimento social, com duas finalidades principais: a 
primeira delas é recuperar o humanismo: reconstruir os sentimentos de respeito, solidariedade e 
tolerância. A segunda finalidade é a volta aos valores: precisamos oferecer uma formação 
moral  sólida, educar as paixões, visar o bem coletivo e cultuar a verdade, beleza e bondade. 
 Afinal, o ser humano é capaz de controlar os impulsos e o seu comportamento com 
racionalidade. 

Faz-se urgente, para tanto, um trabalho educativo, preventivo, interventivo e normativo 
eficaz, que objetive desenvolver atitudes compatíveis com a segurança e a paz no Trânsito. E o 
Psicólogo do Trânsito pode e deve estar envolvido diretamente nessas ações, desenvolvendo o 
ser humano, problematizando, contribuindo para a mudança individual e social. 

Uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, possibilitará a manifestação daquilo 
que os homens têm de melhor.  

Um outro tipo de sociedade, para um outro tipo de mundo, para um outro tipo de 
Trânsito, para um outro tipo de homem.  

Deixo aos colegas uma mensagem que me acompanha ao longo de muitos anos e  que 
se aplica ao entendimento da nossa forma de atuação na área do Trânsito e contempla o 
cuidado que temos que ter com ela: 
 

Ode 
Fernando Pessoa 

 
“Para ser grande, sê inteiro. 
Nada teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. 
Põe quanto és no mínimo que fazes. 

Assim, em cada lago, 
a lua toda brilha, 
porque alta vive.” 
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