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Serão apresentados alguns conceitos, possibilidades de atuação e dois projetos que 
se iniciaram em 2006, cujos temas são “Superando o Medo de Dirigir” e “Atitudes 
Seguras no Trânsito”. O tema é atual, pois muitas pessoas morrem vítimas de 
acidentes de trânsito e outras tantas sofrem com as sequelas, sendo que a maioria 
desses acidentes poderiam ser evitados. A psicologia do trânsito está ligada ao tema 
saúde, nasceu do estudo dos acidentes e avançou para fatores que os antecedem e 
suas consequências. Estuda o comportamento humano no trânsito e tem o desafio de 
entender a mobilidade e seus conflitos para instalar comportamentos de prevenção e 
segurança. A prática do psicólogo do trânsito é ambivalente, porque trabalha com 
demandas muito distintas e com peculiaridades próprias como a do pedestre, do 
ciclista, do motociclista e do condutor. O mesmo indivíduo desenvolve vários papéis no 
trânsito e a mudança é instantânea, como por exemplo: a pessoa está dirigindo 
(motorista), sai do carro e se torna pedestre, faz parte de um outro grupo em um curto 
espaço de tempo.  Não podemos deixar de pensar na relação que as pessoas têm 
com o veículo, desde a utilização como meio de transporte, mas também como um 
objeto de poder. Esses grupos não estruturados precisam priorizar o coletivo, mas 
infelizmente não é isso que acontece, então surgem os problemas. São duas as 
vertentes do meu trabalho: uma é a de instalar comportamentos de autocontrole e 
segurança para um público que não tem medo nenhum, e a outra é a de ajudar as 
pessoas a conviver com o perigo que o trânsito oferece e dar autonomia de poder ir e 
vir motorizada. A primeira é que a maioria das pessoas se envolve em acidentes por 
não sentir medo, tem uma autoconfiança exagerada em relação às habilidades para 
conduzir veículos; os comportamentos seguros ficam para um segundo plano. E a 
outra é que algumas pessoas sentem um medo exagerado e, mesmo tendo a 
permissão para dirigir, dada pela  Carteira Nacional de Habilitação, e habilidades para 
conduzir veículos, não conseguem fazê-lo, e assim se instala um conflito: de um lado o 
desejo e/ou a necessidade de dirigir; e do outro, o medo. 
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