
1 

  



2 

 

 

CADERNO DO ESTUDANTE 

CONVÍVIO SOCIAL 
 

 

 

 

 

PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

DETRAN/RS 

2022 

  



3 

© 2022 Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS). Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzi-

da, desde que citada a fonte. 

 
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Compartilha Igual 4.0 Internacional. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ranolfo Vieira Júnior 
 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RS 
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
Vanius Cesar Santarosa 
 

DIRETOR-GERAL 
Marcelo Soletti 
 

 DIRETORIA INSTITUCIONAL 
Diza Gonzaga 
 

 
Material Organizado por: Escola Pública de Trânsito do DetranRS. 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca da Escola Pública de Trânsito – DETRAN/RS - Caroline Bergter  - CRB10/1988 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS 
Rua Washington Luiz, 904/908 – Porto Alegre/RS 
 
 
Escola Pública de Trânsito do DetranRS 
Site: https://escola.detran.rs.gov.br/ E-mail: escola@detran.rs.gov.br 

Coleção Caderno do Estudante: 

v.1 – Convívio Social /v.2 – Legislação/v.3 – Condução Segura/v.4 – Primeiros Socorros/v.5 – Meio Ambien-
te/v.6 – Funcionamento do Veículo 

Imagem de capa: Foto Pixabay 

 

 

D419c 

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. 

                       Convívio social: primeira habilitação / Departamento Estadual de Trânsito do RS; 
Escola Pública de Trânsito do DetranRS.  – . Porto Alegre : DETRAN/RS, 2022. 1.ed.(Coleção 
Caderno do Estudante, v.1) 

[Recurso Eletrônico - PDF] Disponível em: https://escola.detran.rs.gov.br/wp-
content/uploads/2022/11/convivio_social.pdf 

ISBN Coleção Completa: 978-65-999134-3-3  

ISBN: 978-65-00-55456-4 – volume 1. 

34p. : il. 

1. Formação de Condutores. 2. Instrutor de Trânsito. 3. Prática Educativa. 4. Edu-

cação de Trânsito. I. Escola Pública de Trânsito do DetranRS. II. Título. III Série. 

CDU 377.8:656.052.8 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://escola.detran.rs.gov.br/
mailto:escola@detran.rs.gov.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.cblservicos.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=9a076b54-b553-ed11-9561-002248de6bf3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

4 

CONVÍVIO SOCIAL  

 

SUMÁRIO 

 

CONVÍVIO SOCIAL NO TRÂNSITO 5 

O INDIVÍDUO, O GRUPO E A SOCIEDADE. 6 

DIFERENÇAS INDIVIDUAIS 13 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 16 

RESPEITO MÚTUO ENTRE CONDUTORES 24 

O INDIVÍDUO COMO CIDADÃO 27 

REFERÊNCIAS CITADAS 32 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS 32 

 

  



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVÍVIO SOCIAL NO TRÂNSITO 
 

O trânsito é um fenômeno essencialmente social, pois 

envolve relações interpessoais, onde aparecem diferen-

tes interesses e objetivos. Nesse sentido, as diversas 

pretensões, ao se cruzarem, podem gerar conflitos que 

demonstram a necessidade de se ter regramentos para 

viabilizar a convivência no espaço público. 

 

          Fonte imagem
1
 

 

Transitar é uma necessidade do ser humano, não é um fim em si mesmo. As pessoas não saem de 

casa apenas para estar no trânsito. Você pode pensar: “conheço pessoas que saem de carro apenas 

para ficar dando voltas”. Pode até ser, mas o objetivo pode ser dar uma olhada se os amigos estão 

por aí, se tem alguém interessante para conhecer, sentir a sensação de dirigir, encontrar algo para 

                                                           
1
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fazer, enfim, podem ser vários motivos que levam alguém para o trânsito. Mas, provavelmente, 

estar lá é apenas uma maneira de se atingir outro objetivo. 

 

Ao se cruzarem, com seus variados objetivos e necessidades, as pessoas podem entrar em conflito. 

Daí vem a necessidade de se ter regramentos para viabilizar a convivência no espaço público. 

 

 

O INDIVÍDUO, O GRUPO E A SOCIEDADE.  
 

Alguém poderia dizer que a sociedade é formada por diversos indivíduos. Porém, é mais complexo 

que isso. Os indivíduos se reúnem em diversos grupos e todos se relacionam e são ligados uns aos 

outros, como em uma teia de aranha. 

 

 

   Fonte imagem 2 

Nessa perspectiva, a sociedade não é formada pela soma de vários indivíduos, mas pelas interações 

entre eles, ou seja, pela convivência e pelas trocas regidas por costumes e valores próprios de um 

determinado contexto, tempo e lugar. Somente vivendo em sociedade é que o ser humano conse-

gue suprir todas as suas necessidades. Os indivíduos dependem da vida social para terem uma vida 

                                                           
2
 Disponível em: https://pixabay.com/pt/. Acesso em: 05 ago. 2022. 
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equilibrada e plena. Ao interagir na sociedade, os modos de pensar, de se relacionar com as demais 

pessoas se misturam em um mesmo espaço, neste contexto: o trânsito. 

 

Podemos dizer que o indivíduo é um ser único, conhecido pela sua existência indivisível. Este termo 

costuma ser utilizado como sinônimo de cidadão, ou seja, um ser humano inserido num ambiente 

social. Cada indivíduo possui diferentes características que se constituem desde a infância, com a 

influência dos pais, família e sociedade. Assim, a constituição da personalidade se dá de forma mul-

tifatorial, ou seja, através de fatores genéticos, hereditários, ambientais, culturais, educacionais e, 

além disso, de todas as experiências vivenciadas. 

 

 

Dois irmãos, por exemplo, apesar de terem tido, a princípio, a mesma criação e 

serem nascidos na mesma família, interagem com o mundo de acordo com su-

as características individuais e são influenciados por dife-

rentes vivências, que obrigatoriamente serão distintas pa-

ra cada um. Assim, a percepção sobre os objetos, os ou-

tros e o mundo depende da história de vida de cada indi-

víduo. 

 

 

          Fonte imagem3  

Já os grupos são muito mais do que a soma de pessoas. Um grupo é formado por interesses, seme-

lhanças, características de cada um e de todos e como os indivíduos se relacionam entre si e com os 

outros em relação a esses aspectos. Temos relação com as pessoas à nossa volta desde que nasce-

mos e o primeiro grupo ao qual estamos inseridos é a família. Ao longo da vida, vamos nos deparar 

com vários grupos sociais como: amigos, colegas de escola, de trabalho etc. Independente de cons-

tituirmos relacionamentos bons ou ruins com as pessoas, passageiros ou duradouros, todos são 

relacionamentos interpessoais, e todos exigem comunicação.  

                                                           
3
 Disponível em: https://pixabay.com/pt/. Acesso em: 05 ago. 2022. 
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PEDESTRES COSTUMAM QUEI-

XAR-SE PELA FALTA DE CUIDADO 

E DE RESPEITO DOS CONDUTO-

RES. 

PASSAGEIROS MUITAS VEZES 

CRITICAM A FORMA DE CONDUZIR 

DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS 

URBANOS. 

 É COMUM VERMOS OS CONDU-

TORES RECLAMANDO DO COM-

PORTAMENTODOS MOTOCICLIS-

TAS NO TRÂNSITO. 

AINDA EXISTE UM CLIMA DE 

COMPETIÇÃO E ANIMOSIDADE 

ENTRE TAXISTAS E MOTORISTAS 

DE APLICATIVOS. 

MOTORISTAS PODEM ACHAR QUE 

OS CICLISTAS ATRAPALHAM NO 

TRÂNSITO. 

CICLISTAS PODEM SE INCOMO-

DAR COM A POLUIÇÃO CAUSA-

DA PELOS VEÍCULOS. 

No trânsito, e por causa dele, existem grupos que se 

unem em torno de suas afinidades, como por exem-

plo, taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiros, 

ciclistas, agentes de trânsito, entre tantos outros. Os 

conflitos podem surgir devido a uma identificação do 

indivíduo com o grupo ao qual pertence, muitas ve-

zes, conflitantes com interesses de outros grupos. 

         Fonte imagem4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao mesmo tempo em que a diversidade de pensamentos pode ser bastante interessante devido às 

possibilidades de crescimento, esse convívio também pode causar divergências e contrapontos sig-

nificativos, influenciando para a formação do trânsito. Se considerarmos que sociedade é a intera-
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ção de indivíduos que convivem e realizam suas atividades de forma ordenada ou organizada, seja 

através de leis, de princípios e de costumes, nada mais correto do que termos regras e leis que or-

denam o espaço público do trânsito. 

 

Além de regras, a boa convivência exige uma boa comunicação. Quantos problemas surgem pelo 

simples fato de alguém ter dito algo inconveniente com tom de voz alterado, ou mesmo ter feito 

um gesto inadequado. Para que tenhamos uma comunicação eficiente, necessitamos desenvolver 

valores e atitudes.  

 

Alguns deles são: 

 

 RESPEITO: respeitar o direito dos outros, as suas diferenças individuais, a diversidade de opini-

ões. 

 FLEXIBILIDADE: ter jogo de cintura para evitar conflitos. Pessoa flexível busca soluções criativas 

para os problemas. 

 BOM SENSO: ter controle e sabedoria agindo com bom senso e ponderação.  

 HUMILDADE: reconhecer os próprios erros poderá ajudar na resolução de desentendimentos. 

 PACIÊNCIA: ser paciente é não resolver tudo na hora, nem tirar conclusões precipitadas. 

 EQUILÍBRIO: não agir por impulso, controlando suas próprias emoções.  

 EMPATIA: compreender o ponto de vista do outro, tentar se colocar no lugar dele e tratá-lo 

como gostaria de ser tratado. 

 RECEPTIVIDADE: “estar aberto”, “reduzir barreiras”, cultivar simpatia e demonstrar boa von-

tade. 

 IGUALDADE: impedir que as decisões sejam afetadas por simpatias, antipatias pessoais ou pre-

conceitos. 

 EDUCAÇÃO: tratar bem as pessoas, ser gentil e cordial para melhorar a qualidade dos relacio-

namentos.  

 PERSISTÊNCIA: manter uma postura adequada e realizar escolhas seguras. 
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Se você fosse o condutor, qual acredita ser a atitude correta? 

 

RESPEITO – ao perceber uma senhora demorando para atravessar a rua:  

(  ) buzinar para ela perceber que o semáforo está aberto para veículos. 

(  ) aguardar pacientemente até que ela esteja segura na calçada. 

(  ) descer de seu veículo para ajudá-la a andar mais rápido. 

(  ) gritar com outros pedestres para que eles auxiliem a senhora. 

 

FLEXIBILIDADE – alguém bateu de leve no seu carro e veio lhe acusar de culpa. 

(  ) Sair do carro e acusá-lo de mentiroso. 

(  ) Gritar com o outro condutor, acusando-o de ser o responsável. 

(  ) Bater mais forte com seu carro no dele. 

(  ) Sair da via, dialogar com calma e entrar num acordo.   

 

BOM SENSO E SABEDORIA – seu telefone celular está avisando que você recebeu men-

sagens enquanto dirige. 

(  ) Dá apenas uma olhada rápida para ver se é algo importante. 

(  ) Espera até parar em um semáforo para ver o que é. 

(  ) Ignora e só vai olhar quando estacionar no seu destino. 

(  ) Olha e responde, afinal você é muito cuidadoso no trânsito. 

 

HUMILDADE – Você bateu de leve no carro da frente. 

(  ) Desce, pede desculpas e informa os seus dados para que o outro condutor entre em 

contato para você arcar com os gastos. 

(  ) Aproveita uma oportunidade e sai do local, pois nunca se sabe como os outros vão 

reagir. 

EXERCÍCIO 
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(  ) Desce do carro e acusa o outro condutor de ter freado bruscamente, o que causou o 

acidente. 

(  ) Vai embora, afinal essas coisas acontecem o tempo todo. 

 

PACIÊNCIA – Seu carro está parado no semáforo, que já ficou verde, mas o carro da 

frente ainda não andou. 

(  ) Espera, afinal pode ter acontecido algo e logo ele deve andar. 

(  ) Buzina, afinal de contas os outros motoristas são muito ruins. 

(  ) Acelera o motor fortemente e faz sinal de luz para o condutor da frente, que deve 

dirigir muito mal. 

(  ) Arranca ultrapassando o veículo, pois ninguém tem tempo para perder. 

 

EQUILÍBRIO – Pela manhã, você demorou em casa e vai se atrasar para o trabalho.  

(  ) Corre com seu veículo no trânsito, pois não quer chegar atrasado. 

(  ) Com cuidado, passa por alguns semáforos no vermelho. 

(  ) Chega atrasado e pede desculpas ao chefe. 

(  ) Liga o pisca alerta do veículo para poder ultrapassar os veículos à frente. 

 

EMPATIA – Em uma rua movimentada, o carro na sua frente é de um CFC e o aluno não 

está conseguindo arrancar. 

(  ) Apenas faz sinal de luz para ele saber que está trancando a rua. 

(  ) Ultrapassa e reclama, afinal o instrutor não deveria levar um aluno para aquela rua. 

(  ) Buzina, pois o aluno tem que aprender que no trânsito todos têm pressa. 

( ) Aguarda pacientemente, afinal você já foi aluno e sabe que é comum ficar nervoso 

numa situação dessas. 

 

RECEPTIVIDADE – Um veículo está aguardando para entrar na via, mas você passou e 

não parou, apenas viu que o motorista ficou chateado. 

(  ) Analisa a situação e percebe que deve estar mais atento para não repetir esse ato. 

(  ) Ignora, afinal ninguém é obrigado a ser educado no trânsito. 
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(  ) Coloca o braço para fora e reclama, pois não tem tempo de ficar dando espaço para 

os outros. 

(  ) Se diverte, pois é muito bom ver os outros irritados. 

 

IGUALDADE – Você chegou a um local em que houve um acidente de trânsito. Nesse ca-

so, você estaciona e desce do veículo para: 

(  ) apoiar o condutor que está bravo, pois a outra condutora é mulher e  

ela deve ser a responsável pelo acidente. 

(  ) perguntar se alguém precisa de socorro e se há algo em que você possa ajudar. 

(  ) apoiar o senhor que está num carro de luxo, pois o responsável deve ser o rapaz do 

carro popular. 

(  ) tirar fotos e assistir a briga, pois gosta dessas situações de conflito. 

 

EDUCAÇÃO – Em uma rua sem ciclofaixa, há um ciclista andando lentamente e atrasan-

do sua passagem. 

(  ) Você passa pertinho dele, mas devagar para evitar acidente. 

(  ) Buzina para que ele saia da frente, pois a rua é local de automóveis. 

(  ) Fala pela janela e pede que ele vá pela calçada. 

(  ) Aguarda atrás dele até que tenha espaço para fazer uma ultrapassagem segura. 

 

PERSISTÊNCIA – Você vai numa festa com seu carro e seus amigos insistem para que vo-

cê só tome uma cervejinha. 

(  ) Você continua no refrigerante, afinal isso é o mais seguro e você quer aproveitar a 

noite. 

(  ) Toma só um pouquinho para que eles parem de insistir. 

(  ) Aproveita a festa e a cerveja, afinal nunca tem blitz nesta região. 

(  ) Bebe, pois as pessoas são assim mesmo e ninguém respeita as leis. 
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DIFERENÇAS INDIVIDUAIS 
 

Entre as pessoas existem diferenças individuais que fazem com que pensem, ajam e interpretem as 

coisas de forma diferente. Os indivíduos são constituídos a partir de uma série de fatores internos e 

externos, já desde o seu nascimento, durante sua vida e na relação com o mundo e com as pessoas. 

 

 

  Fonte imagem5 

 

Cada pessoa apresenta um padrão de comportamento que se expressa em diversos contextos co-

mo na família, na escola, no trabalho, no grupo de amigos e, também, no trânsito. Dessa forma, por 

exemplo, uma pessoa que costuma se relacionar agressivamente, tenderá a agir assim, mesmo em 

situações corriqueiras, como quando um condutor dirige mais devagar à sua frente, ainda que este 

esteja conduzindo dentro da velocidade permitida.  

                                                           
5
 Disponível em: https://pixabay.com/pt/. Acesso em: 05 ago. 2022. 
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CADA PESSOA TRANSMITE AQUILO QUE TEM DENTRO DE SI  

 raiva, preconceito, insegurança, medo, angústia...  

 agressividade, frustração, impulsividade, egoísmo...  

 empatia, sol idariedade, respeito, cooperação ...  

 responsabil idade, alegria, compaixão . 

 

O trânsito é um espaço público onde os conflitos individuais e as relações interpessoais, assim co-

mo as diferentes características do usuário são projetados. Ali transparecem os dramas individuais, 

as diferenças sociais, as situações de poder, de domínio, de violência, de organização, enfim, toda 

uma gama de interesses que perpassam as atitudes e posturas dos cidadãos que se movimentam 

no trânsito.  

 

Numa sociedade, muitas são as diferenças individuais de: 

 

 classes sociais; 

 culturas; 

 escolaridade; 

 gêneros; 

 idades; 

 interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRÂNSITO É O ESPAÇO MAIS DEMOCRÁTICO QUE EXISTE. 

 

Todas as pessoas têm o seu direito de ir e vir respeitados? 

 

PARA PENSAR! 
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Outra dimensão dessa pluralidade no espaço público diz respeito às diferenças entre faixas etárias. 

Uma criança irá interagir no trânsito de modo muito diferente de um adolescente, adulto ou idoso.  

 

Cada grupo desses possui seus próprios ritmos, objetivos e interesses. Por exemplo, é comum en-

contrar um pedestre idoso que transita na rua tranquilamente e sem preocupação com o tempo, 

enquanto um motorista adulto jovem transita em 

seu veículo de forma apressada. Como essas duas 

pessoas podem interagir no trânsito tendo compor-

tamentos tão distintos? É possível se relacionar 

com o outro, respeitando as diferenças de cada 

um? A resposta é SIM, é possível! Basta respeito, se 

colocar no lugar do outro e pensar sempre que o 

principal é a proteção à vida. 

Fonte imagem6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte imagem7 
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 

Bom, então já vimos que em um mesmo espaço público, no nosso caso o trânsito, encontram-se 

diferentes pessoas, cada uma com suas características pessoais, seu jeito de ser, de agir, de pensar. 

Mas, como pessoas tão diferentes conseguem conviver ao mesmo tempo em um espaço que é de 

todos?  

 

 

 

 

É POSSÍVEL SE RELACIONAR COM O OUTRO, 

RESPEITANDO AS DIFERENÇAS DE CADA UM? 

 

 

 

 

Pois bem, é isso que exploraremos a seguir.  

 

Se pensarmos sobre como está o comportamento humano no trânsito atualmente, perceberemos 

que ainda são necessários avanços. Observamos com frequência pessoas no trânsito excedendo a 

velocidade ao conduzir os veículos, realizando ultrapassagens perigosas, utilizando a vaga de ido-

sos, gestantes e deficientes físicos sem terem esse direito, pessoas atravessando a rua fora da faixa 

de pedestres mesmo quando há uma perto, motociclista sem capacete, motoristas e passageiros 

sem cinto de segurança, motoristas utilizando o celular ao dirigir, enfim, muitos comportamentos 

que necessitam ser revistos por não serem adequados. 

 

E note que não ingressamos no trânsito apenas quando tiramos a primeira habilitação. O trânsito 

faz parte de nossas vidas desde que nascemos, na verdade desde que saímos da maternidade ao 

utilizar o bebê-conforto, por exemplo, e assim por diante. 
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E você? Como se relaciona no trânsito, atualmente, seja como pedestre, ciclista, passa-

geiro, carona? Já imaginou que tipo de comportamento terá como motorista quando 

for habilitado? 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Muitas vezes, não paramos para pensar nesse tipo de questionamento, seja pela correria do dia a 

dia, tarefas da escola, da faculdade, do trabalho. Entretanto, esse tipo de reflexão auxiliará você a 

analisar seus atos e buscar contribuir para a melhoria dos relacionamentos que ocorrem nesse con-

texto, agindo de maneira a colaborar para um trânsito melhor para todos, inclusive para você.   

 

O que geralmente acontece é que as pessoas, no trânsito, não costumam se perceber interagindo 

entre si. Veja a imagem a seguir e tente responder: as pessoas da cena estão se relacionando no 

trânsito, já que cada uma delas está preocupada com suas atividades do dia a dia, seus afazeres? 

 

EXERCÍCIO 
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 Fonte imagem8 

 

A resposta é simples: sim, todas estão se relacionando no trânsito, porém o comportamento dessas 

pessoas e como essa interação se dará se torna complexo, pois cada indivíduo tem as suas necessi-

dades, interesses e prioridades como já vimos anteriormente. 

 

Mas como, por exemplo, a criança no carrinho pode estar se relacionando com os outros? Pois 

bem, muitas relações poderíamos fazer e, por óbvio, essa é uma atividade hipotética, mas poderí-

amos supor que ela percebe que: 

 idosos também transitam nas ruas; 

 muitos atravessam na faixa de pedestres; 

 as pessoas estão se respeitando; 

 que também deve respeitar os outros; 

 se sente segura com seu pai. 

                                                           
8
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Enfim, veja que a partir de uma imagem podemos refletir sobre várias questões a respeito do com-

portamento humano no trânsito e suas relações.  

 

E na imagem a seguir, qual a interação dessa pessoa no trânsito?  

 

 

 Fonte imagem9 

 

 

Será que ela está se relacionando com os outros usuários da via de alguma maneira mesmo que sozi-

nha dentro do seu veículo? 

 

Com certeza! Mesmo dentro do veículo o motorista sempre está se relacionando com os demais 

partícipes da via e, neste caso, ao utilizar o celular enquanto dirige, está colocando todos em risco. 

Mesmo que essa pessoa diga que a vida é dela, que faz o que bem entender de suas atitudes e que 

se morrer ao dirigir ninguém tem nada a ver com isso, não é bem assim.  
                                                           
9
 Disponível em: https://www.canva.com/design. Acesso em: 05 ago. 2022. 
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Quando uma pessoa escolhe se arriscar na condu-

ção de veículo, está colocando não somente a vida 

dela em risco, mas das demais pessoas da via, 

mesmo daquelas que escolheram adotar um com-

portamento seguro no trânsito.  

 

Fonte imagem10 

 

 

Partindo desse exemplo, fica fácil identificarmos como o modo como nos comportamos no trânsito 

influencia a vida das pessoas. Muitos desses comportamentos são repetidos por outras pessoas, 

pois vivemos em sociedade. Dessa maneira, o modo como nos relacionamos e nos comportamos 

serve de exemplo para as demais pessoas, tanto de forma positiva como negativa.  

 

Uma criança obviamente faz inúmeras correlações sobre o mundo ao seu redor, pois para ela tudo 

é novidade e tudo é passível de ser aprendido. O jovem e o adulto já não possuem exatamente essa 

mesma curiosidade da criança, mas ainda aprendem muito pelo comportamento que observam. Na 

imagem abaixo podemos observar uma pessoa sendo exemplo para outra, mas será que esta pes-

soa está sendo um bom ou mau exemplo a ser seguido? 

 

Muitas vezes não percebemos, mas a todo momento somos exemplo para as outras pessoas, mes-

mo que não as conheçamos. Vejamos algumas situações positivas no trânsito: quando o motorista 

aguarda o pedestre atravessar a rua mesmo sem semáforo; quando o pedestre aguarda, até o fim, 

o sinal verde para atravessar a rua mesmo que não esteja vindo nenhum carro; quando um moto-

rista é cordial e dá a passagem para o outro veículo adentrar a via; quando o condutor mantém 

distância segura de ciclistas e skatistas.  
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Perceba que esses bons exemplos não servem 

somente para as pessoas envolvidas na ação, 

ou seja, quem toma a atitude e quem a rece-

be, mas, todas as pessoas ao redor, ao obser-

varem aquela atitude positiva, estão tendo 

exemplo de comportamento positivo no trân-

sito e de que tais atitudes são plenamente 

possíveis. 

 

Fonte imagem11 

 

 

Fonte imagem12 
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SE INTERNAMENTE ESTAMOS BEM RESOLVIDOS COM NOS-

SAS QUESTÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS, NOSSAS REL A-

ÇÕES COM OS OUTROS TENDEM A SER MELHORES TAMBÉM.  
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Assim como o ser humano reproduz o comportamento inadequado dos outros também pode re-

produzir o comportamento adequado ao observar uma gentileza no trânsito. Por isso a importância 

de cada vez mais termos um bom relacionamento interpessoal no trânsito. Dessa maneira, quanto 

mais comportamentos positivos, mais bons exemplos as pessoas observarão e maior a tendência de 

realizarem o mesmo.  Entretanto, mudar o comportamento não é algo fácil.  

 

 

Veja algumas orientações que podem auxiliar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ser difícil aplicar tudo isso na prática em algumas situações, não é? 

 

O importante é estar muito convicto da real necessidade de mudança e o porquê dela. No caso em 

questão, necessitamos mudar nosso comportamento no trânsito para que TODOS tenham uma 

convivência mais harmoniosa nesse espaço. E mesmo que tenhamos todas essas atitudes para mu-

dança de comportamento, provavelmente haverá recaídas.  

 

NÃO DESANIME  

 

                                                                                                                                                                                                 
 

O primeiro passo é fazer a REFLEXÃO sobre que tipo de compor-

tamento precisamos mudar.  

Depois precisamos TOMAR A DECISÃO de querer mudá-lo e, então 

AGIR para que tal comportamento mude.  
 

1 

2 

3 
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Mudança de comportamento pode não ser fácil, mas devemos persistir, compreendendo cada vez 

mais os MOTIVOS e a IMPORTÂNCIA de adotarmos comportamentos seguros. QUERER MUDAR, TER 

CONSCIÊNCIA DO QUE DEVE SER FEITO E AGIR DE ACORDO pode levar VOCÊ a desenvolver o hábito 

de fazer o que é correto tanto para si mesmo, como para as pessoas ao seu redor. 

 

Vejamos um exemplo: beber e dirigir. A pessoa que costuma beber e dirigir primeiramente necessi-

ta perceber que essa atitude coloca não somente a vida dela em risco, mas como a vida dos demais. 

Vejam que aqui nem estamos entrando em questões como a Lei Seca, multa de trânsito ou ques-

tões dessa natureza, pois o importante aqui é a convivência social e a preservação da vida acima de 

tudo.  

 

Pois bem, ao REFLETIR sobre a necessidade de mudar esse comportamento, fica consciente que 

precisa TOMAR A DECISÃO de querer mudá-lo. Mas como poderá AGIR na prática? Bem, por 

exemplo, poderá planejar seu retorno para casa ao voltar das festas, quem será o motorista da ro-

dada, voltar de ônibus, aplicativo, dormir na casa de um amigo...  

 

É muito comum em festas e eventos sociais, os amigos, sem a intenção de prejudicar (mas acabam 

prejudicando) insistirem para o amigo beber, mesmo sabendo que depois ele vai dirigir, pois que-

rem que ele continue pertencendo ao grupo, que ele não seja diferente dos demais ou por outras 

diferentes razões. Enfim, desafios virão. Mas, se a pessoa estiver convicta da necessidade de mudar 

esse comportamento e entender a importância de não beber e dirigir, certamente conseguirá. 

 

     Fonte imagem13 
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“CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR 

TUDO PARA SEMPRE.”  

CHARLES CHAPLIN 
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RESPEITO MÚTUO ENTRE CONDUTORES 
 

Considerando, então, que existem diferentes pessoas, com características distintas, todas em um 

mesmo ambiente compartilhando e disputando o espaço público, podemos questionar: como ocor-

rem as relações entre as pessoas no trânsito? É importante que, durante o processo de habilitação, 

você já comece a refletir sobre esse tema e a pensar sobre como ele contribui, individualmente, 

para a melhoria dos relacionamentos no contexto social. Assim, a chance de se inserir como um 

condutor responsável, consciente e solidário, é maior. 

 

 

 

 

E você? O que você não gosta que os outros façam no trânsito?  

Escreva 3 atitudes que o incomodam: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

 

Agora vamos conversar com os colegas. Cada um deve ler as três atitudes que escreveu na ativida-

de e, refletindo sobre cada uma delas, verbalizar o porquê de tais atitudes incomodarem e o que 

poderia ter sido feito de diferente, apresentando quais são as adequadas.  

 

Todos nós podemos fazer a diferença, pois seremos o outro de alguém, então agindo corretamen-

te, acabamos por afetar de forma positiva a convivência no trânsito. 

Várias pesquisas, incluindo a que o DETRAN/RS realizou no Estado, em 2010, confirmam o meca-

nismo tendencioso com que as pessoas, de uma forma geral, costumam avaliar umas às outras (se 

desconhecidas) diferentemente de si mesmas. Temos plena consciência dos erros. Dos outros! Mas, 

e quanto aos nossos? Por que, afinal, também erramos? Ou não? 

EXERCÍCIO 
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Pensamos que as nossas falhas merecem ser justificadas e amenizadas, já que não nos parecem 

tantas e nem tão sérias. Por isso, não as tratamos com os mesmos critérios de avaliação ou, pelo 

menos, não com o mesmo rigor. Dependendo de quem cometeu o erro, incide, na avaliação pesso-

al de cada um, um valor agregado: é inaceitável se for com qualquer um; porém, sendo a própria 

pessoa, em situação idêntica, curiosamente valem desculpas e atenuantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas entrevistas do referido estudo, o gaúcho demonstrou se considerar um motorista responsável, 

ao passo que atribuiu aos outros a culpa pelos perigos do trânsito. Entre as conclusões, está a dis-

torção quanto à imagem que o condutor tem de si em comparação com a que faz dos demais. Se a 

VOLTANDO À ATIVIDADE ANTERIOR, E SE VOCÊ TIVESSE COME-

TIDO AS ATITUDES QUE INCOMODAM OS OUTROS? QUAL SERIA 

A SUA JUSTIFICATIVA?  

“Todo mundo estaciona aqui,  

então posso também!” 
“Eu excedi a velocidade porque tinha uma 

reunião importante, estava com pressa.” 

“Eu dirijo melhor quando estou bêbado.” 
 

“Atender o celular dirigindo não me atra-

palha, pois eu consigo fazer várias coisas 

ao mesmo tempo.” 

“Empresto a moto para meu filho não 

habilitado porque ele precisa trabalhar e 

garantir o sustento da casa.” 

“Em vez de você perder tempo aqui me 

multando, deveria estar prendendo ban-

dido.” 

“Eu só passei o sinal vermelho! Podia estar 

dirigindo bêbado!” 

“A culpa é da indústria da multa!” 
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pesquisa de fato demonstrasse o que ocorre no trânsito, teríamos uma legião de vítimas e nenhum 

agressor. Onde estariam os agressores então?  

 

Não será difícil apontarmos inúmeras situações de desrespeito, falta de 

solidariedade e até verdadeiras brigas, com agressão física e todo o cenário 

comum a este tipo de circunstância. Porém, se perguntarmos às pessoas 

envolvidas na situação quem foi o agressor, muito provavelmente respon-

derão que foi “o outro”. Quem seria este outro? 

           Fonte imagem14 

 

Porque não tratamos com o mesmo rigor os nossos erros, assim como tratamos os erros dos outros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que nos faz indivíduos iguais no trânsito? 

 

O trânsito é um espaço perfeito para o desenvolvimento da democracia. Vários fatores nos igualam 

em direitos e deveres ao circular pelas vias. Não importa se você está de chinelo ou sapato de salto, 

vestido para festa ou roupa esportiva, a pé ou de bicicleta, transporte público ou privado, se é velho 
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 Disponível em: https://pixabay.com/pt/. Acesso em: 05 ago. 2022. 
 

É importante que saibamos o impacto que cada atitude que se toma no espaço pú-

blico tem sobre os demais. Que o trânsito pode ser cansativo e estressante, todos 

sabemos. Porém, devemos sempre estar cientes de que o responsável por isso não é 

o pedestre e nem sequer o motorista vizinho, mas todos nós. 

PARA PENSAR! 

https://pixabay.com/pt/
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ou novo, em carro de luxo ou em carro popular, todos têm direito à segurança e dever de proteger 

o outro.  

 

 

 

O INDIVÍDUO COMO CIDADÃO 
 

O exercício da cidadania implica, necessariamente, em um modo de agir na sociedade que envolve 

direitos e deveres, bem como uma participação consciente e responsável do indivíduo, observando 

e lutando para que seus direitos não sejam violados. Partindo disso, podemos relacionar que, no 

contexto do trânsito, mais do que exercer seus direitos e cumprir seus deveres, é importante refle-

tir sobre a participação e contribuição individual que podemos oferecer para a construção de um 

trânsito mais seguro.  

 

O que eu posso fazer para contribuir? 

 

 Cumprir as regras e exigir seu cumprimento pelos demais.  

 Compartilhar o espaço público de maneira solidária e de modo a preservar a segurança de todos. 

 Conhecer a mim mesmo. 

 Controlar meus impulsos e a ansiedade. 

 Regular meu estado de ânimo. 

 Ter empatia e confiança nos demais. 

 

REDUZIR OS SINISTROS DE TRÂNSITO E SEUS EFEITOS É UMA 

QUESTÃO DE CIDADANIA. 
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Ao se priorizar uma necessidade individual em detrimento da coletividade, 

se viola o direito do outro em um espaço que é público, o que no trânsito 

pode representar um risco de morte. 

 

O comportamento que assumimos no trânsito condiz com o risco que corremos de fato?  

 

O risco refere-se à probabilidade da ocorrência de algum evento indesejável e está associado a um 

perigo potencial.   

 

O que é importante em sua vida e quanto isto está em perigo quando você aceita correr riscos no 

trânsito? 

 

 
Fonte imagem15 
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“GOSTARIA DE VER MINHA FILHA CRESCER” 

“QUERO ABRIR UM NEGÓCIO PRÓPRIO” 

“QUERO ME FORMAR NA FACULDADE” 

“QUERO VIAJAR PELO MUNDO” 

 

 

https://pixabay.com/pt/


 

 

29 

 

Temos o conhecimento das consequências de comportamentos de risco, mas precisamos colocar 

em prática atitudes seguras, para nós e para os outros, pois temos muito a perder na vida. Um ci-

dadão responsável e que contribui para o bem social entende a importância e o significado de 

cumprir as regras, percebe e compreende os riscos reais aos quais estamos expostos no trânsito, 

evita correr riscos, se comove diante de um erro que comete e não cria justificativas para fugir da 

responsabilidade. 

 

 

 

 

Agora, vamos exercitar o que aprendemos? 

 

Vamos imaginar que você é um agente de trânsito. Ao ouvir as respostas a seguir, ditas 

por condutores autuados, qual seria sua resposta? 

 

“Todo mundo estaciona aqui, então posso também!” 

 

 

“Eu excedi a velocidade porque tinha uma reunião importante, estava com pressa.” 

 

 

“Eu dirijo melhor quando estou bêbado.” 

 

 

“Atender o celular dirigindo não me atrapalha, pois eu consigo fazer várias coisas ao 

mesmo tempo.” 

 

 

EXERCÍCIO 
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“Empresto a moto para meu filho não habilitado porque ele precisa trabalhar e garantir 

o sustento da casa.” 

 

 

“Em vez de você perder tempo aqui me multando, deveria estar prendendo bandido.” 

 

 

“Eu só passei o sinal vermelho! Podia estar dirigindo bêbado!” 

 

 

A culpa é da indústria da multa! 

 

 

 

Se você fosse o agente de fiscalização de trânsito, estaria convencido, pelas falas dos 

condutores, de que não haveria a necessidade de autuação? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ MUDA SEU COMPORTAMENTO  

QUANDO ESTÁ SENDO FISCALIZADO? 
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Sabemos o certo e o errado, mas saber não basta!  

É preciso fazer o certo!  

E não para evitar multas ou porque está sendo fiscalizado.  

É preciso fazer o certo por causa da VIDA, das nossas responsabili-

dades como cidadãos, por nossa humanidade, solidariedade e res-

peito aos outros. 
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