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RESUMO

CRUZ JR, Carlos Magno. O Comportamento dos Condutores e sua Relação com Acidentes de 
Trânsito  nas  Rodovias  Federais:  Fruto  do  Processo  Formativo?.  2017  f.  Trabalho  de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em  Perícia de Acidentes de Trânsito) – 
Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2107.

Comumente diz-se que a maioria dos acidentes de trânsito são decorrentes do comportamento 
inadequado dos usuários da via, sejam ele pedestres ou condutores. Já na década de 1980, 
surgiu a estatística oriunda do GEIPOT, onde afirmava que 99% dos acidentes tiveram como 
causa  o  comportamento  humano,  não  obstante  esta  impressão  ainda  resta  gravada  no 
inconsciente coletivo. Entretanto é necessária uma análise mais profunda e técnica sobre a 
assertiva citada, é fundamental que seja trazida a luz as reais causas que levam as pessoas a 
cometerem atos inadequados quando em seus deslocamentos pelas vias coletivas. Não basta 
sabermos que as pessoas se comportam mal nas rodovias, mas é imprescindível buscarmos as 
causas  que  levam estas  pessoas  a  ignorarem a  segurança,  sobressaltando  o  individual  ao 
coletivo.  Com  base  nesta  celeuma,  através  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  trabalho  de 
observação a campo, analisaremos o processo de formação de condutores, transcendendo o 
conceito legal, e assim estendendo o debate para reflexões que antecedem o período do Centro 
de Formação de Condutores, na busca de resposta, ou novas dúvidas, sobre a influência do 
indivíduo em ocorrências indesejáveis no trânsito. E desta analise buscar-se-á o entendimento 
dos comportamentos inadequados e sua origem, relacionando-os com os acidentes de trânsito, 
bem como apresentar proposituras de ações práticas e aplicáveis a médio e longo prazos para 
o saneamento da crescente tendência do aumento de acidentes e mortes no trânsito brasileiro. 

Palavras-chave: Acidentes de Trânsito. Formação de Condutores. Comportamento Humano. 
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ABSTRACT

CRUZ JR, Carlos Magno. The Behavior of Drivers and their Relationship with Road Traffic 
Accidents at the Federal Highways: Fruit of the Formative Process? 2017 f. Conclusion Work 
(Post-Graduation Course lato sensu in Traffic Accident Expertise) - Federal Institute of Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

It is commonly said that most traffic accidents are due to inappropriate behavior of 
road  users,  whether  they  are  pedestrians  or  drivers.  Already  in  the  1980s,  the 
statistics originated from GEIPOT, which stated that 99% of accidents were caused 
by human behavior, despite this impression still remains engraved in the collective 
unconscious.  However,  a  deeper  and  more  technical  analysis  is  needed  on  the 
aforementioned assertion, it is fundamental that the real causes that lead people to 
commit inappropriate acts when they are displaced by collective means are brought 
to light. It is not enough to know that people behave badly on highways, but it is  
imperative to seek the causes that lead these people to ignore security, startling the 
individual to the collective. Based on this research, through a bibliographical research 
and  field  observation  work,  we  will  analyze  the  process  of  driver  training, 
transcending the legal concept, and thus extending the debate for reflections that 
precede the period of the Driver Training Center, in the search Of answer, or new 
doubts, about the influence of the individual on undesirable occurrences in traffic. 
And this analysis will seek to understand the inadequate behaviors and their origin, 
relating them to traffic accidents, as well as to present proposals for practical actions 
and applicable in the medium and long term for the improvement of  the growing 
tendency of the increase of accidents And deaths in Brazilian traffic.

Keywords: Traffic Accidents. Training of Drivers. Human behavior. 
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1 INTRODUÇÃO

Os acidentes de trânsito são uma preocupação mundial ao ponto da 

ONU,  através  da  OMS,  dedicar  uma  década  para  as  nações  do  mundo 

buscarem medidas e ações para mitigar  e  reduzir  os danos causados pelo 

trânsito.  Para isso surgiu a meta mundial  em que busca reduzir  em 50% o 

número de pessoas mortas no sistema viário terrestre.

Não diferente, o Brasil figura como um dos países que mais mata em 

seu sistema viário, chegando a triste colocação de 3ª nação com maior número 

absoluto de mortes no trânsito.  Esta verdadeira tragédia fez com que o Brasil 

fosse signatário da década mundial de ações pela segurança no trânsito.

No entanto pouco se fez nestes 6 anos da década, ainda continuamos 

com poucas pesquisas, poucas ações e consequentemente, pouco resultado. 

Ainda ficamos na falácia de que os acidentes são única e exclusivamente culpa 

do indivíduo, o que facilita e coloca o poder público e as instituições como um 

todo, em local de certo conforto em relação a guerra no trânsito. Ainda temos a 

visão do problema como sendo do “outro”, e nunca meu, clamando ações que 

reduzam a mortalidade e a violência no trânsito, desde que isto não interfira em 

nada de meus hábitos corriqueiros (DaMatta, 2010).

Então o que fazer? Onde começa o problema?

Buscando uma resposta palpável  para esta celeuma  e  uma  possível 

diminuição  da  violência  no  trânsito,  é  fundamental  uma  análise  concisa  e 

reflexiva  sobre  as  causas,  sobre  o  porquê  que  matamos tanto  no  trânsito. 

Analisar sem paixões, observando, discutindo, ouvindo, é a base da busca de 

soluções práticas, duradouras e eficientes. E epicentro deste dilema, esta o 

Fator  Humano,  único  componente  capaz  de  interagir  pró-ativamente  no 

sistema.

Refletindo  por  este  viés,  apresenta-se  no  inicio  da discussão  o 

processo formativo de nossa relação com o trânsito.  Ao buscar relacioná-lo 

com a ocorrência de acidentes, aprofundar-se-á a análise, não se atendo ao 

mero  processo  formativo  legal,  que  não  passa  de  apenas  uma  etapa  da 

formação do cidadão no contexto social e sua relação com o trânsito. Portanto 
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sobrepor-se a letra fria da lei,  tem-se,   de forma sistêmica, qual  verdadeira 

relação do sistema de formação de condutores usual com a ocorrência  de 

acidentes nas rodovias federais  de Santa Catarina,  obtendo subsídios mais 

sólidos,  que  amparados  pela  visão  pericial,  seriam  capazes  de  mudar 

paradigmas em busca de um trânsito mais humano e saudável.

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 

O processo formativo de condutores está legalmente disciplinado pela 

resolução  168/2004  do  CONTRAN  (Conselho  Nacional  de  Trânsito),  onde 

sugere-se  que  o  centro  de  formação  de  condutores,  os  responsáveis  pela 

hercúlea  missão  de  produzir  condutores  responsáveis,  habilidosos  e  com 

atitudes  desejáveis  ao  cidadão  que  todos  deveríamos  ser.  Entretanto  este 

cidadão não nasce na Autoescola, e sim é forjado durante toda sua vida na 

relação com o meio ambiente que lhe rodea. Então surge uma grande dúvida: 

Qual o grau de relação do Processo de Obtenção da CNH (processo legal de 

formação de condutores) com os acidentes de Trânsito? Resposta que será 

buscada  e  ampliada  neste  estudo,  ao  se  estudar  de  forma  sistêmica, 

sobrepondo-se  ao  estrito  conceito  legal,  o  processo  de  Formação  de 

Condutores.

1.2 Objetivos

Estudar  a  relação  do  processo  formativo  de  condutores  com  a 

ocorrência de Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais de Santa Catarina. 

1.2.1 Objetivo Geral

Estabelecer  uma  correlação  entre  o  processo  formativo  de 
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condutores,  em uma análise  sistêmica,  com a ocorrência  de  acidentes  nas 

Rodovias Federais de Santa Catarina, através de uma revisão bibliográfica e 

pesquisa de campo em Centros de Formação de Condutores da região da 

Serra Catarinense.

1.2.2 Objetivos Específicos

Buscar  uma  visão  sistêmica  sobre  o  processo  formativo  de 

condutores,  analisando  não  somente  as  atividades  dentro  dos  Centros  de 

formação de condutores,  mas considerando  a  formação do  indivíduo  como 

cidadão.

Analisar criticamente a responsabilidade dos centros de formação 

de  condutores  com  os  comportamentos  potencialmente  causadores  de 

acidentes praticados por seus ex-alunos.

1.3 Procedimentos metodológicos

O projeto será executado através de uma revisão bibliográfica e de 

uma  pesquisa  em  campo,  dentro  de  alguns  centros  de  formação  de 

condutores.  Onde  haverá  o  cruzamento  dos  preceitos  referenciados  na 

literatura e a prática realmente aplicada aos futuros condutores, passando pelo 

crivo crítico de um olhar pericial.

“Uma  pesquisa  bibliográfica  pode  visar  um  levantamento  dos 
trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no 
momento,  pode  identificar  e  selecionar  os  métodos  e  técnicas  a 
serem  utilizados,  além  de  fornecer  subsídios  para  a  redação  da 
introdução  e  revisão  da  literatura  do  projeto  ou  trabalho”  (CRUZ, 
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2003, p 12 ).

1.3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho será baseado em uma revisão bibliográfica que buscará 

contextualizar  o  processo de formação de condutores dentro de  uma visão 

sistêmica, onde há uma divisão, e concomitância, de processos, para termos a 

formação do indivíduo capaz de conduzir um veículo automotor em via pública, 

refletindo comportamentos adequados e desejáveis para a não ocorrência de 

acidentes. Em continuidade, estudar-se-á a prática e o resultado da etapa de 

obtenção  da  CHN,  legalmente  dito  como  o  processo  de  formação  de 

condutores. Para tanto será efetuado uma pesquisa a campo, onde se avaliará 

a metodologia utilizada em contraponto ao que o aluno espera do CFC. Por fim, 

será traçado um paralelo entre o resultado obtido na pesquisa e a realidade 

dos  acidentes  de  trânsito  nas  BRs  de  Santa  Catarina,  buscando  uma 

correlação entre os fatores estudados.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O homem, em sua supremacia racional, sempre esteve em busca de 

artifícios capazes de facilitar os trabalhos diários. Desta astúcia vieram os mais 

diversos instrumentos, adequações, adaptações, construções e aparelhos que 

temos hoje como indispensáveis à vida moderna. Dentre estas invenções o 

automóvel tem destaque garantido.

Após a Segunda Guerra Mundial, o automóvel particular converte-se 
em fenômeno de massa em todo o mundo. Ele torna-se artigo de 
consumo e símbolo de status social, impulsionado pelo forte aparato 
de  propaganda  das  economias  capitalistas,  que  destacam  a 
mobilidade  individual  e  a  prosperidade  material  sem  precedentes 
(MARIN & QUEIROZ, 2000).

E este fenômeno, como cita o autor, é vivo e forte até os dias atuais. 

Uma prova disto é o número crescente de veículos automotores que entram em 

circulação todos os dias em nosso pais. E desta busca desenfreada por um 

meio próprio e individualista de locomoção, que não se resume a um simples 

fenômeno, mas sim um sistema complexo que atinge uma dimensão multifocal, 

sobram os acidentes de tráfego.

Esta carga pesada, os acidentes, sobrecarregam nossa sociedade em 

diversos aspectos: oneram demasiadamente o nosso sistema único de saúde, 

nossa seguridade  social,  representa  um custo  financeiro  absurdo,  isto  sem 

contar  o  que  não  temos  como mensurar,  que  são  as  vidas  perdidas  e  os 

reflexos destes traumas na interação social.

Em 1998, Scalassara, apud Coelho (1996), já citava a alarmante saga 

a ser enfrentada, quando diz que 12% de todas as mortes no país são em 

decorrência  do  trânsito.  Em  2006,  o  IPEA,  traz  à  baila  novamente  esta 

preocupação buscando demonstrar  o  custo social  que os acidentes deixam 

para  o  Brasil,  onde  estima-se  que  1,2% do  PIB  seja  gasto  com acidentes 

rodoviários. Não obstante, Pedrosa (2015), adianta que o País assumirá a 3 

posição mundial em mortes no trânsito, noticia confirmada na 2ª conferência 

global  de  alto  nível  sobre  segurança  viária,  realizada  no  mesmo  ano  em 

Brasília.

Portanto, apesar de ser muito complexo e multifatorial, os acidentes de 
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trânsito e suas causas devem merecer uma atenção que até então não teve 

neste país. Apesar do apelo e olhar mundial, através da Década Mundial de 

Ações pela Segurança no Trânsito, a população brasileira não se deu conta 

que vive diariamente uma guerra,  que apesar  de não ser  silenciosa,  passa 

despercebida pelo  âmago da sociedade.  Necessita-se  quebrar  o  paradigma 

transcrito por DaMatta (2010) ao publicar como título de sua obra Fé em Deus 

e Pé Na Tábua, que resume o teor de sua teorização observada.

Logo,  os  acidentes  e  trânsito  e  suas  causas  devem  estar 

constantemente em analise e estudos, presente na preocupação de todos os 

estratos  sociais,  mesmo sendo,  a  violência  no  trânsito,  causada  pela  ação 

multifatorial de elementos culturais, econômicos e políticos, de difícil solução 

(BASTOS, ANDRADE e JUNIOR, 1999).

E dentre estes fatores que se refere Bastos, et al (1999), o que mais se 

destaca é o fator humano, onde ele preponderante sobre os demais fatores, e a 

sua influência está relacionada a incapacidade do condutor para operar um 

veículo ou na resposta as demandas exigidas pelo trânsito (PEREIRA, 2009).

2.1 Acidentes de trânsito em Santa Catarina

Os  acidentes  terrestres  são  considerados  uma  epidemia  mundial, 

sendo considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial 

da Saúde. Hoje, acidentes de trânsito correspondem a 9ª causa de morte no 

mundo,  sendo  esta  situação  mais  notável  nos  países  em desenvolvimento 

(WHO, 2017). 

Dentro  deste  cenário,  o  Brasil  ostenta  a  triste  4ª  posição  de  maior 

mortalidade no trânsito entre os países do mundo. Aqui, a principal ocupação 

dos leitos hospitalares por intercorrências de causas externas,  é o acidente 

viário. Não obstante, nosso estado apesar de possuir ótimos indicadores de 

desenvolvimento  socioambiental,  que  o  destacam  dos  demais  estados  da 

federação, como o IDH de 0,84, um baixíssimo índice de analfabetismo (4,2%), 

o  maior  PIB per  capita  da  região  sul,  Santa  Catarina  traz a marca da alta 

mortalidade em seu sistema de transporte viário. Atualmente com uma taxa de 
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31  mortes/100mil  habitantes  decorrentes  do  trânsito,  ocupamos  o  topo  da 

mortalidade no trânsito, alternando entre Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do 

Sul o ranque das mortes no trânsito brasileiro. Em Santa Catarina é 3 vezes 

maior a possibilidade de morrer em seu deslocamento do que a vir ser vítima 

de outro tipo de homicídio. E o mais agravante desta triste história, é a que a 

população mais atingida está na faixa entre 15 e 39 anos, ou seja, a população 

economicamente ativa (DATASUS, 2017).

Esta  relação  de  Santa  Catarina  com  acidentabilidade,  como  já  foi 

citado,  é  um  fator  complexo  e  multifatorial,  que  além  das  características 

geográficas, que denotam um relevo bastante dobrado, resultando em estradas 

plotadas  nestes  acidentes  geológicos  sem  uma  adequação  satisfatória  no 

tangente a segurança, temos um alto índice de motorização da população, um 

aumento sazonal no fluxo de veículos devido ao turismo, Santa Catarina é um 

dos  destinos  turístico  mais  procurados  no  país.  Por  fim,  ainda  devemos 

consideram o fator preponderante das atitudes humanas, que permeiam todos 

os outros fatores, criando uma sinergia, ora negativa, ora positiva na relação 

com os acidentes de trânsito.

2.1.1 Causas de acidentes de trânsito no contexto nacional 

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 as caracteristicas de nossa sociedade, não se dá 
entre  pessoas  iguais:  uma  disputa  pelo  espaço  tem  uma  base 
ideológica  e  política;  depende  de  como  as  pessoas  se  veêm  na 
sociedade e de seu acesso real ao poder. (Eduardo Vasconcelos - O 
que é trânsito, apud  ANDRADE, 2003).

Com esta reflexão começamos a indagar  sobre o que relacionamos 

como  sendo  as  causas  dos  acidentes  no  Brasil.  De  forma  simplista,  e 

cartesiana, estamos acostumados a dividir as causas dos acidentes em três 

principais  eixos:  Causa  Humana,  causa  mecânica  (veículo)  e  causas  do 

ambiente.  Isto  torna-se  um  pensamento  recorrente  que  surgem  de  muito 

tempo, sendo que na década de 80, o GEIPOT (1987), divulga um resultado 

dispondo que as causas dos acidentes nas rodovias federais do país eram 99% 

causa humana e 1% relacionadas aos veículos e ambiente.  E esta divisão 
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simples e reduzida da interação no trânsito não considera uma visão holística e 

multidisciplinar  que  nos  remete  a  citação  de  Vasconcelos.  No  entanto 

predomina no contexto comum, e muitas vezes entre especialistas da área, 

este entendimento que renega a interação entre diversos fatores que em sua 

sinergia levam aos acidentes de trânsito.

Entretanto  Neto e Kleinübing (2012),  ao  citr  Panitz  (1998),  tratam as 

causa  de  forma  contemplar  uma  visão  mais  sistêmica,  exemplificando  no 

diagrama abaixo,  que as  causa  dos  acidentes  são  uma interação entre  os 

fatores intervenientes na dinâmica do trânsito.

Figura 1 - Modelo Sistêmico de Análise de Acidentes de Trânsito

Fonte: AUSTROADS.

Portanto devemos tomar extrema atenção ao elencar as causas dos 

acidentes. Mesmo os dados oriundos da PRF, devem ser revistos sob a ótica 

sistêmica, para se poder tirar deles um panorama real, que exprima a realidade 

e substancie uma análise profissional que considere aspectos interativos entre 

os variados fatores relacionados na dinâmica rodoviária. Logo a analise pericial 

sem trazer a luz esta preocupação em busca de um estudo mais profundo e 

preciso, capaz de nos mostrar as reais interações que levam a ocorrência dos 

sinistros rodoviários.
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Mas  enquanto  avançamos  nesta  seara,  temos  que  dispor  da 

metodologia disponível, onde a principal fonte de dados, sendo considerada a 

mais fidedigna, é a compilação dos dados dos acidentes levantados pela PRF, 

através do seu sistema de confecção de acidentes denominado de BRBrasil. 

Recentemente, este sistema foi substituído por outra plataforma de registro de 

acidentes.

E  segundo  dados  da  PRF,  as  principais  causas  dos  acidentes  nas 

rodovias federais está disposta no gráfico a seguir e foram obtidas pelo autor  

diretamente do banco de dados da Polícia Rodoviária Federal.

Gráfico 1 - Causas de Acidentes nas BRs em 2016

 Fonte: SISGER/DPRF

Notamos que pela análise do gráfico, a disposição das causas se dá de 

forma  cartesiana  e  simplista,  não  considera  as  interações  entre  os  fatores 

causais e fica muito aleatória ao entendimento esparso do agente responsável 

pelo  boletim  de  acidentes.  Uma  prova  desta  aleatoriedade,  está  na  alta 

incidência do fator causal descrito como Outras (causas), que vem a confirmar 

a  tese de que devemos tomar um cuidado maior  ao estudar  e  divulgar  as 

causas dos acidentes. Pois este item, outras, aparece em segundo lugar em 
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ocorrência,  o  que  remete  a  uma  falta  de  objetividade  do  agente,  seja  por 

omissão, ou mesmo por ignorância de uma necessidade de maior exploração 

do sítio do acidente e dos desdobramentos possíveis relacionados ao sinistro, 

para que seja possível a determinação mais real, ou mais próximo da realidade 

possível. Coadunando com este pensamento, em primeiro fator causal, está a 

Falta  de  Atenção,  que  remete  a  uma  gama  muito  grande  de  ações  e 

ocorrências  capazes  de  serem  enquadradas  neste  parâmetro,  ficando 

novamente sem objetividade. 

Aragão  (2016)  faz  uma  analogia  pertinente,  onde  compara  peritos 

criminais em investigação de incêndio que não encontram a origem da eclosão 

do fogo, acabam colocando a causa em algum curto-circuito elétrico, e assim, 

sem  nenhum  critério,  os  responsáveis  por  levantamentos  de  acidentes  de 

trânsito rotulam sua etiologia nos fatores humanos, como falta de atenção e 

cautela.

2.1.2 Causas de Acidentes de Trânsito nas BRs de Santa Catarina

Não obstante, no Estado de Santa Catarina, os dados mais confiáveis, 

se não os únicos disponíveis de forma clara, são os da PRF. Em se tratando de 

uma  instituição  Federal,  sua  metodologia  é  a  mesma  já  descrita  no  item 

anterior, ou seja, carece de uma ressalva em sua análise.

Apesar das deficiências citadas, o padrão na elaboração dos Boletins 

de acidentes se mostra presente, determinando uma doutrina parelha em todo 

o  território  nacional,  pois  no  Estado de  Santa  Catarina  acontece a  mesma 

tendência nacional,  a Falta de Atenção,  seguida de Outras, despontam nos 

fatores causais indicados nos boletins, conforme demonstra o gráfico a seguir.
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Gráfico 2 - Causas de Acidentes nas BRs Catarinenses em 2016

Fonte: SISGER/DPRF.

Apesar das deficiências já comentadas, há de convir que sendo todos 

os  fatores  causais  mais  recorrentes  nos  registros  mostrados,  tanto 

nacionalmente quanto locais, estão relacionados com o fator humano. Desta 

forma, há de se considerar uma certa tendência de que os comportamentos 

das pessoas são condicionantes constantemente envolvidos nas causas dos 

acidentes.  Mesmo  sendo  inicialmente  uma  análise  simples,  a  presença  do 

comportamento humano apontado entre as principais causas remete, mesmo 

em uma revisão sistêmica multidisciplinar sob o olhar pericial, que este fator 

tenha predominância sobre os demais.

2.2 Formação de Condutores

Como foi  visto,  o  comportamento  humano está  intimamente  ligado a 

ocorrência de acidentes, chegando a representar de 80% a 90% das causas 

(ARAGÃO, 2016), então torna-se lógico e indispensável voltar-se a visão para 
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o processo formativo dos condutores. Porém, este processo formativo deve ser 

revisto  e  ampliado  para  se  trazer  a  luz  as  reais,  ou  melhor,  as  causas 

determinantes em acidentes de trânsito para elucidar definitivamente a falácia 

de que o fator humano é o causador de acidentes, assim como descreve Panitz 

(1999):

Se o Estado é quem habilita mau o condutor; licencia veículos em 
más  condições;  e  opera  uma  infraestrutura  deficiente,  não  age 
corretamente quando transfere para o fator humano (o motorista e o 
pedestre)  a  parcela  de  sua  responsabilidade,  como  se  ela  fosse, 
exclusivamente, o único causador dos acidentes (grifo nosso).

Dirigir um veículo pode até ser uma atividade não muito complexa, fato 

explicado  pela  grande  quantidade  de  CNH  expedidas.  Mas  também  seria 

ingenuidade  acreditar  que  todas  as  pessoas,  indiscriminadamente,  são 

capazes desta tarefa (PEREIRA, 2009). Além do mais, o ato de dirigir como 

atividade humana, em uma investigação mais profunda deve transcender os 

aspectos superficiais e imediatos, surgindo a necessidade de se considerar as 

profundas interações do ser  humano enquanto  componente  de um sistema 

permeável  e  em  interação  constante  com  os  demais  sistemas  (ARAGÃO, 

2016).

Portanto a formação dos condutores é elevada a uma condição mais 

complexa  do  temos  visto  seu  tratamento  na  atualidade.  Uma  visão  mais 

apurada,  tratando  esta  etapa  importante  na  dinâmica  do  trânsito,  torna-se 

fundamental, pode-se dizer indispensável para o tratamento crítico e eficiente 

dos  problemas advindos  do  trânsito,  mais  especificamente  nas  causas  dos 

acidentes. Assim devemos buscar, como sugere Günther (2011), responder a 

seguinte  questão:  Como  compreender,  prever  e,  na  medida  do  possível, 

controlar o comportamento do participante do trânsito?

A eminente resposta para a dúvida levantada, mesmo não sendo de fácil  

resolução, passa com toda a certeza pelo processo formativo dos cidadãos 

para interagirem no ambiente social denominado Trânsito. Nota-se que agora 

elevamos a discussão, ampliando o conceito de formação de condutores para 

formação de cidadãos, sendo que agora incluímos todos os participantes do 

trânsito,  condutores,  pedestres,  passageiros,  administradores,  fiscalizadores, 

enfim toda a sociedade. Afinal de contas todos nós, em determinados instantes 

assumimos diferentes papéis na dinâmica do trânsito.
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Portanto a forma simplista em que entendemos formação, como sendo 

somente uma necessidade formal de obtenção da autorização para condução 

de veículo automotor em via pública deve ser suplantado. Uma discussão mais 

ampla que traga a luz da sociedade a importância de estender a “formação de 

condutores”  a  um patamar mais amplo,  onde todos sejamos submetidos as 

questões  de  cidadania  que  envolvam  o  convívio  social  em  nossos 

deslocamentos terrestres, sejam eles motorizados ou não, é uma situação sine 

qua non para o tratamento das causas dos acidentes de tráfego.

2.2.1 Resolução 168/2004 do CONTRAN

 Como mostra o escopo da Resolução 168 de 14 de Dezembro de 2004: 

Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores 
de  veículos  automotores  e  elétricos,  a  realização  dos  exames,  a 
expedição de documentos  de habilitação,  os cursos de formação, 
especializados,  de  reciclagem  e  dá  outras  providências. 
(CONTRAN, 2004)

Nesta  resolução  está  disposto  o  que  se  entende  como  sendo  a 

formação de condutores no país. Mesmo sofrendo, diversas alterações pelas 

resoluções 169/2005, 222/2007, 285/2008, 347/2010 e 360/2010, juntamente 

com as modificações destas, a resolução 168/2004 é o norte pragmático para a 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, recebendo o status de norma 

que estabeleça a formação de condutores de veículo automotores em todo o 

território nacional.

Entretanto, como descreve seu primeiro artigo:

Art.  1º  As  normas  regulamentares  para  o  processo  de  formação, 
especialização  e  habilitação  do  condutor  de  veículo  automotor  e 
elétrico, os procedimentos dos exames, cursos e avaliações para a 
habilitação, renovação, adição e mudança de categoria, emissão de 
documentos  de  habilitação,  bem  como  do  reconhecimento  do 
documento  de  habilitação  obtido  em  país  estrangeiro  são 
estabelecidas nesta Resolução.

a resolução traz uma série de requisitos, designados por ela, como o processo 

de formação do condutor de veículo automotor e elétrico, mas está longe de 

encerrar  o  assunto,  pois  trata-se  de  mais  um  requisito  legal,  do  que  a 

construção de uma cultura de segurança onde os envolvidos sejam inclusos 

em uma visão de cidadania e bem estar social.
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Ao analisarmos seu texto, a resolução 168 e suas alterações, traz a 

exigência,  em seu artigo 7, da realização de um curso teórico-técnico e de 

prática de direção veicular. Este artigo, a princípio, busca suprir duas das três 

dimensões antecedentes a partir das quais tenta-se prever o comportamento 

das  pessoas:  Conhecimento  e  prática,  restando  uma  terceira  dimensão,  a 

atitude (Günther, 2011).

Seguindo o pensamento de Günther, devemos relacionar o texto legal 

com o questionamento de que supre o que é relevante para ser conhecido, 

com  que  grau  de  profundidade  e  em  qual  o  nível  de  participação  que  o 

indivíduo  terá  no  trânsito.  No  tocante  a  prática,  sabe-se  que  ela  é  uma 

habilidade que se adquire e aumenta com o tempo, no entanto um mínimo é 

pré-requisito,  ficando  a  dúvida  se  o  diploma  legal  contempla  uma  certa 

segurança  ao  exigir  uma  prática  mínima  de  20  horas-aula  por  categoria 

pretendida.  Por  fim  a  contemplação  da  terceira  dimensão,  as  atitudes,  se 

tornam a parte mais complexa onde a definição clássica de Allport (1935), apud 

Günther  (2011),  diz  que  é  o  “estado  neuro-psíquico  de  prontidão  para  a 

atividade mental e física”, que podemos simplificar como a fusão das outras 

dimensões, conhecimento e prática, compondo o ato materializado através do 

comportamento.

Agora resta saber se a grade curricular proposta pela resolução, tanto 

teórica  como  a  prática,  suprem  a  necessidade  de  abranger  de  forma 

satisfatória  estas  três  dimensões.  Além  do  mais,  não  basta  se  ter  uma 

legislação bem escrita e adequada, mas é indispensável que esta venha a ser  

aplicada de forma a dar sentido e resultado ao idealizado pelo legislador, que 

no  caso  concreto  do  país,  coloca-se  em  dúvida  estas  premissas  frente  a 

grande quantidade de acidentes graves e mortes que assolam nosso trânsito.

A grade curricular proposta esta distribuída em cinco eixos principais, 

Legislação  de  Trânsito  (18  horas-aula),  Direção  defensiva  (16  horas-aulas), 

Noções de primeiros socorros (4 horas-aula), Noções de proteção e respeito ao 

meio ambiente e de convívio social no trânsito (4 horas-aula) e Noções sobre 

funcionamento  do  veículo  (3  horas-aulas).  Além  desta  carga  horária,  a 

legislação  exige  a  prática  assistida  em  20  horas-aula,  cuja  abordagem 

pedagógica deverá prever:
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-A abordagem  dos  conteúdos  deve  contemplar  obrigatoriamente  a  condução 
responsável  de  automóveis  ou  motocicletas,  utilizando  técnicas  que 
oportunizem a participação dos candidatos, devendo o instrutor, por 
meio de aulas dinâmicas, fazer sempre a relação com o contexto do 
trânsito a fim de proporcionar a reflexão, o controle das emoções e o 
desenvolvimento de valores de solidariedade e de respeito ao outro, 
ao ambiente e à vida.
-Nas aulas de prática de direção veicular,  o instrutor  deve realizar 
acompanhamento  e  avaliação  direta,  corrigindo  possíveis  desvios, 
salientando a responsabilidade do condutor na segurança do trânsito.
-A monitoração da prática de pilotagem de motocicleta em via pública 
poderá  ser  executada  pelo  instrutor  em  outro  veículo  (Anexo  II, 
Resolução 168/2004 do CONTRAN).

Então resta descobrir se o atual sistema de formação de condutores, é 

suficiente, está adequado e é capaz de fornecer ao candidato uma real noção 

da responsabilidade que se traduz a convivência no trânsito.

Como diria Miguel Reale, apud Araújo (2015):

“Interpretar uma lei importa previamente compreendê-la na plenitude 
dos seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o 
sentido  de  cada  um  dos  seus  dispositivos.  Somente  assim  ela  é 
aplicável a todos os casos que correspondam àqueles objetivos”.

2.2.2 Um Olhar sistêmico sobre o processo de formação de Condutores no 

Brasil

Ao longo dos anos tivemos uma série de inovações sobre a formação 

legal dos condutores no Brasil. Com a substituição do antigo Código Nacional 

de  Transito,  pelo  atual  Código  de  trânsito  Brasileiro,  salta  aos  olhos  o 

tratamento dado a outorga do direito de dirigir em via pública.

A  necessidade  de  um  curso  teórico-prático  mais  elaborado,  as 

especializações conforme o tipo de transporte a ser realizado, os cursos de 

reciclagem à condutores infratores, são medidas que impulsionaram a busca 

por uma maior qualificação dos cidadãos que conduzem veículos auto-motores 

em via pública.

Entretanto devemos render uma visão mais ampla ao conceito formação. 

Segundo o dicionário Michael on-line (2017), formação é “Modo de criar uma 

pessoa,  forjando-se  seu  caráter,  sua  personalidade  e  sua  educação;”  e  na 

carona deste  deste  verbete,  devemos atentar  ao  que diz  o  filósofo  alemão 

Nietzche ao afirmar que o sentimento humano nada mais é do que a tentativa 

de  satisfação  de  uma  vontade  individual,  visando  o  bem  estar  próprio 

(ARAÚJO, 2015). 
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Logo vemos que a formação de condutores vai muito além da letra fria 

da  lei,  lógico  que  o  regramento  jurídico  é  fundamental  e  indispensável, 

entretanto se as pessoas vivem de uma forma tendenciosa a sobrepor-se as 

regras,  estas  não  serão  suficientes  para  garantir  a  segurança  e  o  bom 

relacionamento no trânsito. Quando o pressuposto de Rousseau, descrito em 

sua obra o Do Contrato Social em 1762, ao viver em sociedade o homem abre 

mão  de  sua  liberdade,  não  está  integrado  ao  pensamento  dos  indivíduos, 

transpõe-se  o  social  em razão  do  individual,  quebrando  a  regra  básica  da 

convivência aceitável.

O  ser  humano  traz  gravado  em  seu  inconsciente  o  impulso  da 

agressividade como resposta a atitudes hostis em tempos remotos, que nada 

mais  é  do  que  a  busca  de  seus  desejos  individuais  (MACHADO,  2011). 

Atualmente o que representava um perigo em potencial no princípio da espécie 

humana, como lutar contra um animal, ou contra outro que tenta lograr-lhe o 

abrigo, passou a ser um resquício na memória, gravado na amigdala, que é 

mais rápida que o neocortex (cérebro consciente) (GOLEMAN, 2012), e assim 

ainda imprime esta vontade subliminar,  que muitas vezes se materializa em 

transgressões  e  atos  de  violência  no  trânsito,  por  exemplo.  No  entanto,  a 

educação e as leis,  bem como a tradição,  tendem a subordinar  e controlar 

estes impulsos (MACHADO, 2011).

Como se vê, a formação de condutores, ou qualquer outro aspecto que 

envolva o compartimento de espaço público, de ideias, ou ainda de sujeição a 

regras coletivas, é algo muito complexo que jamais poderá ser resumida ao 

amontoado de letras em que o indivíduo e seu meio social não entendam como 

um  ordenamento  fundamental  para  uma  convivência  sadia  e  democrática. 

Enquanto isto não ocorre, o códex legal não será suficiente para disciplinar, por 

si só, qualquer tipo de formação, seja de condutores, seja de pedestres, ou 

qualquer outra função social.

Por  isso  os  envolvidos  na  administração  do  trânsito,  em  todos  os 

estágios,  devem  estar  preocupados  e  preparados  para  entender  as 

necessidades  de  informações  que  os  condutores  necessitam,  bem como a 

forma mais eficiente de transmiti-las, para que os condutores tenham subsídios 

para  tomarem  a  decisão  mais  correta,  que  será  baseada  em  informações 

confiáveis e inteligíveis (PANITZ,1999).
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Segundo o mesmo autor, a relação humana com o trânsito basicamente 

é resultado da interação de cinco fatores: Recepção (das informações através 

dos sentidos); Percepção (onde o cérebro interpreta a informação recebida); 

Intelecção (é a cognição, onde entra o raciocínio, a solução de problemas e a 

produção  de  decisões);  Controle  (da  musculatura,  onde  cérebro  envia  os 

comandos para as partes do corpo); e Resposta (das partes que recebem a 

informação para movimentarem) (PANITZ, 1999). Esta cadeia de fatores sofre 

influência de diversos outros processos, capazes de interferir de forma positiva, 

ou negativa, no desempenho e resultado prático dos condutores.

Portanto a complexidade das relações humanas no trânsito,  em uma 

visão mais ampla, considerando os aspectos sociológicos, da Psicologia social 

e  da  Medicina  de  tráfego,  torna  a  formação  de  condutores  algo  que, 

necessariamente,  seja  concomitante  a própria  questão da cidadania  e  bem 

estar da pessoa.  Ou seja,  não podemos encerrar o assunto diante de uma 

legislação, relativamente nova, sabendo que aspectos mais amplos permeiam 

o assunto.

2.2.2.1 Uma Visão Sociológica e Antropológica da Formação de Condutores no 

Brasil

Não nascemos condutores ou pedestres, nascemos cidadãos incluídos 

em um ambiente previamente moldado por uma série de costumes e regras. 

Começamos o convívio social dentro da família, onde recebemos uma carga de 

comportamentos transmitidos pelo exemplo, que podem chegar a imprimir no 

futuro  um  comportamento  ariscado,  obtido  pelo  fenômeno  da  transmissão 

transgeracional (BALBINOT, 2011).

Ao ampliarmos nossa interação social, o trânsito será o grande sistema 

que  nos  possibilitará,  entre  outras  coisas,  o  convívio  social  entre  outras 

pessoas  diferentes  do  nosso  círculo  familiar  (CRISTO,  2012).  Assim 

começamos a grande celeuma, a passagem do conforto e segurança da casa, 

para negociação de espaço que nem sempre ocorre de forma satisfatória ou 

harmônica, o que não raramente gera irritação, estresse, conflitos e confusões 

(CRISTO, 2012; DAMATTA, 2010).

Justamente neste ponto vem a necessidade uma análise mais fina sobre 
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as influências antropológicas e sociais no julgamento do comportamento dos 

usuários  do  trânsito,  que  em suma,  somos  todos  nós.  Pois  se  aplicarmos 

friamente a lógica de Foucault, descrita no clássico Vigiar e Punir, caímos na 

ilusão de que a lei resolverá, entretanto, qualquer legislação está destinada ao 

fracasso  caso  a  sociedade,  que  são  os  cidadãos  em  convivência,  não  a 

perceba como necessária ou não esteja preparada para recepcioná-la, mesmo 

com suas inevitáveis implicações disciplinadoras (DAMATTA, 2010).

Outro  fator  relacionado  é  a  escolha  pelo  brasileiro  pelo  transporte 

individual  em  detrimento  aos  transportes  coletivos,  como  foi  mundialmente 

comum no  pós-guerra  (MARIN E  QUEIROZ,  2000).  Claro  que  isto  se  deu 

devido a vários outros fatores, como a violência urbana, políticas públicas, mas 

também devemos pensar nas raízes sociais, que veio ao encontro com o estilo 

aristocrático de evitar o contato com o povo, com o comum, que herdamos de 

nossa construção sociológica,  que tem forte  viés  aristocrata e escravocrata 

(DAMATTA, 2011).

Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) desenvolvem o raciocínio que diz 

que  as  atitudes  sociais  são  uma  organização  duradoura  de  crenças  e 

cognições em geral,  dotada de carga afetiva pró e contra um objeto social 

definido,  que  predispõe  a  uma  ação  coerente  com  as  cognições  e  afetos 

relativos  e  este  objeto.  Logo,  se  estamos  arraigados,  apesar  da  distância 

temporal,  a ideia de que o comum, deve estar  distante,  onde o “sabe com 

quem  está  falando?  ”  é  constância,  nosso  desempenho  no  trânsito  estará 

repleto desta herança. 

Prova  disto  é  o  empoderamento  insuperável  que  automóvel  traz  à 

pessoa, exaltando sua individualidade, e no caso brasileiro, em virtude de pífio 

sistema público de transporte coletivo, esta singularidade é vivenciada como 

status,  sinal  de  sucesso,  sobretudo  como  superioridade  social  (DAMATTA, 

2010). Complementa, ainda o mesmo autor, que o automóvel traduz o indivíduo 

em pessoa, atribuindo a esta uma história e um sentimento de singularidade, 

uma marca de sucesso, ou fracasso, social, refletido na transformação de uma 

coisa nossa:  meu carro, que passa a integrar a personalidade daquele que 

deixa de ser comum, ao ponto de receber pseudônimos que lhes integram a 

própria família. É o meu fusquinha, meu carango, que passam a compartilhar o 

afeto destinado aos demais membros da casa.
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Então  ao  candidatar-se  à  obtenção  de  sua  Carteira  de  Motorista,  o 

cidadão vem repleto de pré-conceitos construídos desde a mais tenra infância 

até  o  momento  atual.  Esta  é  uma  afirmação  que  deve-se  tomar  extremo 

cuidado, pois seria ingênuo acreditar que “meia dúzia” de horas de instrução 

construirá um cidadão responsável e consciente de seu papel no trânsito. Tem-

se  a  necessidade  urgente  de  uma  mea  culpa coletiva,  e  rever  o  que  a 

sociedade espera de si mesma, e responder se queremos o espaço urbano 

como local de democracia, de exercício de cidadania, de respeito e civilidade 

(MACHADO, 2011).

Estar preparado para enfrentar a insegurança da rua, ou do trânsito, é 

entender  e  internalizar  que  dividimos  um  espaço  de  convívio  social,  onde 

sabemos  que  ele  não  nos  é  exclusivo,  mas  pertence  a  todos  na  mesma 

medida. Isto é saber negociar nossos interesses à medida que entrecruzam e 

devem  ser  mediados  visando  o  bem  coletivo  (CRISTO,  2012;  MACHADO, 

2011).  Mas  segundo  DaMatta  (2010),  ainda  estamos  longe  de  entender  o 

trânsito como um espaço igualitário, democrático, ainda insistimos no modelo 

aristocrático que desumanizamos os outros, e assim se eu não a reconheço 

pessoalmente (não faz parte dos meus), esta entidade não é merecedora de 

respeito, dignidade e consideração. Consequentemente, se este alguém não 

existe como pessoa, não há como tratá-la como ser humano.

Portanto  há  muito  o  que  discutir,  elevando  o  debate  a 

multidisciplinaridade despida de vaidades, onde os diversos atores devam ser 

ouvidos e seus pontos de vista sejam analisados sob a ótica do respeito e 

consideração, para que possamos ter uma realidade descrita mais próxima da 

verdadeira cenografia que temos em nossas ruas, avenidas e rodovias.

Toda e qualquer atuação no sistema deve contemplar o trânsito como 
um todo: estudando os processos pelos quais uma pessoa aprende a 
dirigir e os aprendizados que dizem respeito ao modo de andar na 
cidade  e  suas  ruas.  Isso  sem  esquecer  os  riscos  que  todos  se 
permitem ao usar e abusar de álcool e outras drogas, bem como as 
concepções  de  impunidade,  jeitinho,  apadrinhamento  e  relação 
negativa entre a população e o Estado (e o governo) que marcam 
tento  o  Espírito  Santo  quanto  qualquer  outra  região  do  Brasil 
(DaMatta, 2010).

2.2.2.2 Considerações Psicopedagógicas sobre a Formação de Condutores no 

Brasil
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Como  vimos  até  agora,  a  formação  de  condutores,  e  também  dos 

agentes que participam e formam a dinâmica social que denominamos trânsito, 

é  algo  muito  complexo que vem sendo tratado de forma muito  resumida e 

simplista em nosso país. Então para podermos aprofundar e ver este quesito 

essencial  para  uma  relação  de  convívio  social  relativamente  segura,  e 

aceitavelmente  humana, é  imprescindível  que discutamos as  relações entre 

educação e formação do cidadão que se julga ser o evidenciamento do que 

está sendo entendido por educação e por cidadania, e quais as relações que 

se estabelecem entre elas em diferentes momentos (SILVA, 1995). Educação, 

comunicação  e  cidadania  são  conceitos  interligados  (CORTELLA  E 

DIMENSTEIN, 2015).

Entretanto, segundo Cortella e Dimenstein (2015), no Brasil temos uma 

terceirização da cidadania, o que é preocupante, uma vez que definem que a 

cidadania é determinada pelo grau de protagonismo que o indivíduo tem na sua 

vida e na sua comunidade. Isto vem de encontro ao pensamento de DaMatta 

(2010) quando expõe corriqueiramente o paradigma do mudanciasmo no país, 

onde o indivíduo espera que o estado intervenha de forma veemente em algum 

aspecto, ou atitude social, mas desde que isto não interfira em uma vírgula em 

seus hábitos e costumes.

Aliado a falta de preocupação coletiva, mais marcante ainda no exercício 

do  transitar,  socialmente  temos  uma  fragmentação  do  trabalho  dos 

profissionais que atuam diretamente com a problemática advinda do trânsito, 

estes  tendem  a  atuar  isoladamente  nos  perfis  profissionais  legalmente 

instituídos  (SILVA,  et  al,  2011).  Esta  forma  de  ação  impele  uma  divisão 

cartesiana distinta da vida real, ou seja, a vida como vivemos, no trânsito por 

exemplo, não pode ser tratada de forma estratificada, rigidamente dividida em 

matérias.  Não se pode esperar  que o indivíduo conduzindo um veículo,  ao 

avistar  seu co-cidadão atravessando a  rua,  raciocine dividindo radicalmente 

sua cognição, e analise primeiro seu conhecimento sobre legislação, depois 

seu conhecimento sobre habilidade de condução, depois discuta suas raízes 

antropológica e sociais que remetem à inferioridade o transeunte, e assim por 

diante. É fundamental que este sujeito esteja preparado para ter uma resposta 

rápida e condizente com a segurança e embasada nas regras de cidadania.
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A educação é um fenômeno temporal, histórico em duplo sentido, pois 

representa a própria história do indivíduo, concomitantemente e, em constante 

evolução, vinculada a sua convivência Social em constante evolução (PINTO, 

2000). Seguindo o proposto pelo mesmo autor, reparamos a educação como 

um  fator  existencial,  onde  o  homem  constrói  o  que  ele  é,  sua  essência, 

recebendo influencia socio-cultural do meio onde está inserido.

Invocando Günther (2011), pode-se tentar resumir o discutido até agora 

neste capítulo com a seguinte indagação: Como compreender,  prever e,  na 

medida do possível, controlar o comportamento do participante do trânsito?

Segundo Cortella e Dimenstein (2015), vivemos uma época de grande 

geração e disseminação de informações, onde tem-se uma facilidade, nunca 

vista antes, de receber e conseguir informações sobre qualquer assunto. Então 

resta a saber o que é importante ser conhecido, e esta visão corrobora com os 

escritos de Günther (2011), que analisa o comportamento humano no trânsito 

sobre três fatores preditores, onde o primeiro é o conhecimento. O segundo 

fator seria a prática, que tem como importância a aplicação do conhecimento 

na hora exata e de forma correta, portanto, é uma habilidade que se adquire 

com o tempo. E para finalizar o raciocínio, a atitude completa a tríade proposta 

pelo autor, que traz a definição clássica de Allport, nascida em 1935: “estado 

neuropsíquico de prontidão para a atividade mental e física”.

Agora vem a grande celeuma que se pretende com este trabalho: A atual 

intervenção  nos  centros  de  formação  de  condutores  é  suficiente  para 

incorporar, de forma substancial, conhecimentos que gerem atitudes práticas 

para um comportamento adequado no trânsito?
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3 RESULTADOS DE PESQUISA

O conhecimento nasce da curiosidade ou da necessidade de superação, 

que, no entanto, é um processo dinâmico está associado ao querer (CRUZ, 

2011).  E  uma forma de  construir  conhecimento  é  a  utilização  do  Elenchus 

socrático,  ou  seja,  a  proposição  testes  frente  ao  conjunto  das  crenças 

estudadas, onde busca-se a verificação da consistência do objeto estudado, 

como um todo (KLEINMAN, 2014), neste caso, esforçando-se para fomentar a 

capacidade  de  reflexão,  visando  desenvolver  capacidades  investigativas  e 

críticas  e  a  permitir  que  se  reconheça,  ache,  avalie  criticamente  e  aplique 

aquilo que precisa saber (GRAULING, 2014).

Por este prisma, é necessário unir experiências concretas à investigação 

para termos parâmetros reais capazes de ampliar o grau de percepção, dando 

condições seguras de interpretar de forma consistente a realidade estudada. E 

para  chegar  a  este  cenário,  optou-se  pela  técnica  do  questionário,  que  é 

constituída  por  uma  série  de  itens  sujeitos  a  avaliação,  de  onde  extrai-se 

perguntas e proposições sobre o tema em estudo. Particularmente, utilizou-se, 

neste  trabalho,  o  uso de  Questionários  construídos a  través da  ferramenta 

Google Forms. Esta plataforma informatizada, e de uso gratuito,  favorece a 

agilidade,  facilidade  e  alcance  da  pesquisa,  agregando  uma  expressiva 

economia de recursos financeiros.

 

3.1 Análise Pericial do Sistema de Formação de condutores

O olhar do perito,  a quem compete observar de forma diferenciada o 

objeto  periciado,  deve  estar  atento  para  ser  capaz  de  levantar  vestígios  e 

vidências presentes na cena,  que muitas vezes passam despercebidas aos 

comuns.  E  dentro  da  dinâmica  do  acidente  de  trânsito  o  fator  humano  é 

preponderante,  e  com  isso  vem  toda  a  diversidade  biológica,  fisiológica, 

psicológica e sociológica que os serem humanos trazem consigo.

Portanto  é  fundamental  saber  analisar  o  acidente  de  trânsito 

considerando  o  viés  da  formação  de  condutores,  mas  de  uma forma mais 

ampla,  que  considere  todos  os  fatores  formadores  da  personalidade  das 

pessoas que interagem no trânsito. Assim o conhecimento do  status quo de 
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como a formação de condutores é desenvolvida, de como seus participantes a 

veem, é fundamental para o perito formar sua convicção e traçar uma linha 

investigativa  que  lhe  permita  alcançar  seu  objetivo:  Dirimir  dúvidas,  definir 

culpados e inocentes, e ajudar no andamento dos trâmites, desde o inquérito 

policial até o processo civil ou criminal (ALMEIDA, 2015).

Assim,  pesquisou-se  entre  alunos  dos  Centros  de  Formação  de 

Condutores da Cidade de Lages e Correia Pinto, através de um questionário 

utilizando a plataforma digital Google form. Com este instrumento foi enviado 

um  Link  com  a  pesquisa 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchx3CKL47Kn9Dq_KCQcN5aONr

X4YW1YDCh1eQul1AqJkQAZw/viewform?usp=sf_link),  onde  os  alunos 

responderam on-line  e a  pesquisador  compilou  os  resultados remotamente. 

Logo não houve interação entre pesquisador e pesquisados, que embora fosse 

salutar, mas em decorrência do tempo, não foi possível interagir desta forma.

O Formulário consistia de uma série de 21 perguntas, em sua maioria de 

múltipla escolha (18) e 03 perguntas discursivas curtas, que visaram buscar a 

caracterização de gênero e idade da amostra, bem como colher informações 

de como estes viam sua formação como condutores de veículos.

Buscou-se indagar sobre a percepção sobre o processo formativo legal, 

no  CFC,  fazendo  uma  correlação  com  sua  formação  como  indivíduo,  seu 

conhecimento prévio de práticas de segurança viária, e também captar se a 

amostra  notava  a  necessidade  de  se  incrementar,  ou  a  menos  discutir,  a 

questão  da  formação  dos  condutores  no  país,  dando  ênfase  à  discussão 

proposta pela tese levantado por este trabalho.

3.1.1. Resultados da Pesquisa

A unidade amostral compõe-se de 21 alunos de CFCs localizados nas 

cidades  de  Lages  e  Correia  Pinto,  onde  não  houve  a  interação  direta  do 

pesquisador com os alunos. O preenchimento dos formulários da pesquisa foi  

efetuado  diretamente  pela  amostra  no  sítio  aberto  pelo  link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchx3CKL47Kn9Dq_KCQcN5aONr

X4YW1YDCh1eQul1AqJkQAZw/viewform?usp=sf_link,  dentro  da  plataforma 

livre do Google forms.
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Desta  forma  tivemos  a  colaboração  de  67%  de  alunos  do  sexo 

masculino e 33% do sexo feminino. A idade, que foi dividida por faixas etárias,  

resultou em 47,6% de jovens adultos entre 18-23 anos, seguidos adultos de 30 

a 35 anos respondendo por 28,6%. Ainda tivemos a participação de adultos 

entre 24 e 29 anos (14,3%), 35 a 40 anos (4,8%) e acima de 41 anos (4,8%). 

Destes amostrais, a maioria absoluta possui ensino superior (57,1%) , 33,3% 

com ensino médio e apenas 9,5% com ensino fundamental completo.

Assim, analisamos uma amostra dominantemente masculina, de jovens 

adultos com um bom grau de instrução. Isto estabelece uma linha de análise 

que  deve  considerar  estas  características  para  relaciona-las  as  respostas 

obtidas.

A primeira  pergunta  é  fundamental,  pois  indaga-se  a  forma  como  o 

entrevistado aprendeu a conduzir veículos automotores, sendo constatado que 

a maioria (57,1%) relata que obteve esta habilidade com seus familiares, o que 

corrobora com a prática nacional. Apenas 28% tiveram a experiência de ter a 

habilidade de condução veicular consumada em um centro especializado, em 

tese, livre dos vícios comuns encontrados nos aprendizados informais. Cita-se 

ainda um percentual de 14,3% que dizem que aprenderam a conduzir de forma 

autônoma.

Quanto ao quesito que investiga sobre a percepção sobre o conteúdo 

teórico  visto  em sala  de  aula,  teve-se  que quase  a  totalidade  da amostra, 

90,5%,  considerou-o  suficiente,  contra  9,5%  que  achou  o  conteúdo  muito 

extenso. Nenhum dos entrevistados viu o curso como insuficiente. Aqui vemos 

que os intruendos consideraram que o material estudado contempla todos os 

conhecimentos  que  julgam necessários  para  lhes  atribuirem capacidades  e 

habilidades capazes de balizarem suas ações no trânsito, inclusive a surgir a 

ideia de que o material seria muito excessivo. Nenhum dos avaliados cogitou a 

possibilidade de haver algo a suplementar o material estudado. No entanto ao 

tentarem justificar suas respostas, todos os alunos foram evasivos, sendo que 

podemos  considerar  que  consideraram  o  material  adequado  ao  requerido 

legalmente,  surgindo aqui  uma ponta  de dúvida  que merece mais atenção. 

Atrás  desta  justificativa  pode  estar  escondida  a  noção,  mesmo  que 

inconsciente, que a formação, as aulas o CFC, sejam pro forma, “pois já sabia 

dirigir mesmo”.
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Quanto  à  qualidade  do  material,  a  maioria  das  considerações  foram 

positivas,  as  quais  qualificaram  como  ótima  ou  boa  (95,2%).  O  mesmo 

ocorrendo com o conteúdo abordado, onde o mesmo percentual  considerou 

que o material  proporcionou ganho de conhecimento.  Como não se obteve 

acesso  ao  material,  este  quesito  abre  um  parêntese,  deve-se  avaliar  o 

conteúdo  e  correlaciona-lo  com  as  respostas  obtidas,  mas  que  devido  ao 

tempo disponível ser exíguo, deixaremos isto para uma outra oportunidade. A 

avaliação  dos  instrutores  foi  satisfatória,  onde  61,9%  os  consideraram 

excelentes, afirmando que sua didática superou suas expectativas, ficando o 

restante achando sua performance satisfatória.

Seguindo  a  investigação,  entrou-se  em  um  cenário  mais  pessoal, 

buscando  avaliar  o  que  cada  entrevistado  sente  como  ente  formador  do 

trânsito. Ao colocar o transito como um espaço público onde o coletivo deve 

sobrepor-se ao individual, sobre a rédea da ética, é esperado que o individuo 

veja tenha a sensibilidade desta relação compartilhada, e a maioria da amostra 

aderiu a este pensamento (81%). Entretanto, 14,3% afirmaram que devem agir 

individualmente, buscando conquistar o espaço público que não possui dono, 

sentimento resultante de uma falha no comportamento humano, provando que 

a  formação  de  condutores  não  pode  ser  considerada  somente  a  parte 

legalmente disposta. Este tipo de ideia remonta uma construção ético-moral 

que vem sendo construída juntamente com o caráter  e  a personalidade do 

indivíduo enquanto ser social. Apesar de um percentual pequeno, esta resposta 

corrobora com a tese levantada neste estudo, a formação de condutores é bem 

mais ampla do que pensa o sendo comum. E isto está respaldado pela próxima 

pergunta,  onde 57% da amostra  alega que somente obteve conhecimentos 

sobre o trânsito e suas dinâmicas nas salas dos CFCs.

Apesar de estar exposto uma divisão igualitária, onde 2/3 admite que 

nunca  teve  disciplinas  sobre  trânsito  durante  o  ensino  regular,  mas  alguns 

relatam que somente em datas específicas ouviram sobre a matéria (1/3), os 

outros  33,3  % comungam a  oportunidade  de  terem regularmente  estudado 

trânsito em sua jornada escolar, devemos ser críticos. Esta parcela que julga 

que tiveram matérias sobre o trânsito, deve ser mais estuda, considerando a 

forma e a constância destas intervenções, bem como a qualidade do conteúdo 

abordado. Apesar da maioria amostral não ter tido regularmente matérias de 
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educação  e  segurança  no  trânsito,  90,5%  consideram  fundamental  e 

indispensável que estes estudos façam parte da vida estudantil. Apenas 9,5 % 

acham que conhecimentos sobre trânsito na escola são importantes,  porém 

não acreditam que estes ensinamentos sejam úteis para a vida adulta.

Seguindo  o  questionamento,  por  unanimidade  a  amostra  se  sente 

consciente ao enfrentar  o  trânsito  e seus problemas de forma responsável. 

Entretanto, ao serem cogitados sobre a ciência das interferências fisiológicas e 

biológicas no desempenho das ações necessárias a uma condução segura, as 

opiniões se dividem. Apesar de 17 entrevistados alegarem o saber sobre as 

influências biológicas e fisiológicas, 19% não tinham este conhecimento ou não 

entenderam a pergunta, o que remonta a esta ignorância.

Comportamento semelhante seguiu a próxima etapa, onde a influência 

do ambiente social  em que o indivíduo está inserido é colocado a prova de 

conhecimento.  De  forma  análoga,  81%  se  rotularam  sabedores  desta 

influência,  enquanto  os demais  restaram não conhecedores deste  fato.  Isto 

demonstra  que  o  viés  sociocultural  como  formador  e  motivador  de 

comportamentos relacionais ainda é tido em segundo plano, alguns alunos não 

se posicionaram conhecedores disto,  mas também surge a necessidade de 

aprofundamento na relação dos entrevistados que se mostraram cientes, de 

como eles enxergam de fato está correlação.

Ao apresentarem que a legislação de trânsito brasileira como adequada, 

85,7% da amostra indica que está sujeita cumprir as normas de forma a valida-

la, agindo conscientemente que regras são necessárias, porém se contrapõe 

aos  14,3%  que  acham  a  legislação  muito  severa.  Novamente  abre-se  um 

parêntese, citando Roberto DaMatta (2010), onde diz que nada adianta se ter 

um código moderno,  de  dar  inveja  a  suecos,  britânicos  e  alemães,  se não 

serão eles a usá-lo, e sim brasileiros acostumados a aristocracia nas normas, 

ou seja, quem obedece é o mais fraco.

Finalizando o inquérito, foi sugerido à amostra qual sua posição ante o 

cometimento de infrações de trânsito quando obtiverem sua CNH, e o resultado 

chama a atenção pela significativa expressão dos que disseram que evitariam 

multas devido ao valor financeiro e as consequências administrativas destas 

(42%),  somando-se aos que nem sequer  evitariam isto  (20%),  chegamos a 

marca  de  62%  da  amostra  vendo  a  legislação  de  forma  equivocada, 
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meramente arrecadatória, sendo que o medo financeiro rege sua consciência 

ao  ler  o  códex  legal.  Esta  constatação  final  se  contrapõe  a  várias  outras 

perguntas anteriores, corroborando para indicar que a tese levantada, onde a 

formação de condutores no Brasil é superficial e não agrega conhecimentos 

intrínsecos aos indivíduos,  seja  por  sua efemeridade,  ou  por  força  de uma 

cultura desvencilhada de compromissos coletivos, mas o fato é que devemos 

aprofundar mais na caraterização do que queremos chamar de formação de 

condutores.

Quando  o  autor  sugere  que  sejam investigados  mais  profundamente 

algumas questões levantadas,  é  em contraponto sua experiência prática na 

relação indivíduo-trânsito,  adquirida  em mais  de  23  anos  de patrulhamento 

ostensivo  nas rodovias  federais  da  serra  catarinense,  onde desenvolveu as 

atividades de fiscalização, educação e gestão. Nota-se, então, que muitas das 

respostas não são condizentes com a prática, pode haver até a informação, 

mas esta não reflete a prática encontrada no real convívio do trânsito.
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4 CONCLUSÕES 

O  trânsito  no  Brasil  é  uma  enciclopédia  dinâmica,  onde  temos  uma 

infinidade de ações, atitudes e comportamentos distintos, tanto bons, quanto 

ruins. E isto de todas as camadas sociais e segmentos possíveis, por ser o 

trânsito um espaço dos mais democráticos que temos, possibilita a extração de 

nossos ímpetos mais secretos, que desvendados pelo anonimato e o ambiente 

democrático,  veem  à  tona,  extravasam  e  pintam  a  cor  de  nossos 

comportamentos  relacionais.  Quem  já  não  xingou,  buzinou,  ou  “deu  um 

sustinho”  em alguém na rua,  e  ao  se  aproximar  percebeu que conhecia  o 

indivíduo, assim ficando rubro de vergonha sem o véu do anonimato?

J.Pedro  Correa  (2009),  já  indicava  que  o  jeitinho  brasileiro  e  a 

impunidade são duas características nossas, de brasileiros, que formam um 

ponto chave para a resolução da grande guerra que vivemos hoje no trânsito. 

Esta  visão foi  ratificada por  DaMatta  (2010),  que nos traz  a  dificuldade de 

aceitarmos  cumprir  regras,  regras  estas  que  a  sociedade  entende  por 

proporcionar um convívio mais humano e digno quando em sociedade. Pois 

somos seres sociais, mesmo antes de nos tornarmos Homo Sapiens, nossos 

ancestrais já viviam em sociedade (BARROS FILHO & MEUCCI, 2012).

Assim  quando  compartilhamos  o  espaço  trânsito,  exercemos  a  mais 

primitiva vocação do ser humano, viver em sociedade. No entanto, devemos 

atentar  o  que  estamos  fazendo  com esta  herança  antropológica,  genética, 

social  e  cultural  tão  marcante  e  significativa.  Foi  esta  capacidade,  a  de 

compartilhar  com  seu  semelhante,  que  nos  fez  crescer  enquanto  espécie, 

chegando  ao  topo  (GOLEMAN,  2012),  que  agora  estamos  desintegrando, 

tornando-a  líquida,  como  diria  Baunann  (2000),  sem  forma  ou 

corresponsabilidade.

Portanto necessitamos urgentemente rever nosso posicionamento frente 

ao  problema,  onde  a  Perícia  de  Acidentes  de  Trânsito  surge  como  uma 

ferramenta indispensável para a criação de novas formas de ação, de novos 

horizontes. Entretanto não podemos estreita-la ao ponto de fixar nossa visão 

na  máxima  cartesiana,  devemos  abri-la  sistemicamente,  onde  as  ciências 

sociais causarão sinergia aos conhecimentos físicos-matemáticos, resultando 

em uma análise mais profunda e real.



37

Nesta  linha,  teve-se  a  oportunidade  de  investigar,  mesmo  de  forma 

célere, a influência que a sistemática de formação dos condutores no país tem 

na ocorrência dos acidentes. Buscou-se acender um flash, sem, no entanto, 

traçar  um paralelo numérico,  isto  devido a sistemática adotada e do tempo 

disponível para tal, mas sim mostrar que o que entendemos hoje por formação 

de  condutores  é  um conceito  formal,  e  tido  apenas  como  pro  forma,  para 

habilitar alguém ao difícil convívio no trânsito.  

Através da abordagem sistêmica capaz de olhar o tema sobre diversos 

aspectos,  social,  antropológico,  psicopedagógico,  tentou-se  trazer  a  luz  a 

miopia com que tratamos o tema. Formação é algo muito mais amplo do que 

um requisito legal imposto a um indivíduo que não vê legitimidade na letra fria 

da lei. Logo é urgente a revisão social e legal da forma como conduzimos este 

quesito,  fundamental,  para  o  sucesso  das  demais  ações  e  ferramentas  de 

busca à humanização do trânsito, e consequente redução da morbimortalidade 

nas vias públicas.

Ficou provado que as pessoas veem de forma muito confusa e esparsa 

sua participação no trânsito,  muitas vezes se contradizendo, talvez não por 

maldade, mas subconscientemente, onde sua convicção vem sendo moldada 

ao longo da vida, sofrendo influências sociais, biológicas e psicopedagógicas 

no decorrer de sua formação como indivíduo. E esta construção exalta-se no 

trânsito,  por  isso  a  importância  de  um olhar  pericial,  que além das causas 

físicas,  correlacione,  também,  aspectos  intrínsecos  aos  serem  humanos 

envolvidos  na pendência,  para  que possamos entender  e  propor  respostas 

práticas e eficientes para os problemas do trânsito.
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