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RESUMO 

Os estudos técnicos sobre a circulação tratam em geral das alterações da malha viária e das 

normas relativa ao deslocamento de pessoas e bens sobre o espaço urbano, porém os aspectos 

relacionados às questões da segurança no trânsito são tratados de forma menos detida. Os 

apelos por parte da sociedade por uma intervenção pública nas questões fiscalizatórias, 

estruturais e incrementação de novas modalidades de transporte urbano entram em choque 

com os interesses ligados a propagação do uso do automóvel enquanto expressão de progresso 

econômico e poder. Este trabalho objetiva discutir as políticas públicas de incentivo a 

aquisição do automóvel e ao uso do transporte individual, a compreensão dos usuários das 

vias públicas em relação às normas de trânsito e, por fim, os reflexos disto sobre o 

cometimento de infrações, a insegurança e mortes violentas no trânsito. A partir de dados 

informativos sobre o aumento da frota de veículos, da população nas áreas urbanas, a relação 

entre a redução da fiscalização no trânsito e o aumento dos acidentes, principalmente aqueles 

resultantes em óbitos, buscar-se-á compreender os impactos sociais e econômicos a que se 

depara a sociedade frente ao crescimento do transporte individual e a insegurança expressa a 

partir das freqüentes vítimas de acidentes no trânsito.  

PALAVRAS-CHAVE: trânsito, norma e insegurança. 

 

THE PRIORITISATION OF THE PRIVATE TRANSPORTATION AND THE 

REFLEXES ON TRAFFIC SAFETY 

ABSTRACT 

The technical studies about circulation, in general, deal with the altering of the highway 

system and also with the rules concerning the dislocation of people and goods on urban space; 

however, the aspects related to safety issues on traffic are treated with less significance. The 

society’s appeals for a public intervention in supervision and structural issues and for an 

incrementation of new modalities of urban transportation conflict with the interests of the 

propagation of the use of the automobile as an expression of economic progress and power. 

This paper aims to discuss the public policies that incentive the acquisition of the automobile 

and the use of private transportation, also the understanding of the users of the public roads 

regarding to the traffic rules and lastly, the reflexes of that at traffic violations, as well as 

insecurity and violent deaths in traffic. Starting from informative data about the increase of 

car fleet, population living at urban areas, the relationship between the reduction of 

supervision and the increase of accidents, especially those resulting in deaths, we will seek to 

comprehend the social and economic impacts that society has to deal with, as a result of the 

increase of the private transportation and the insecurity showed through the frequent victims 

of traffic accidents. 

KEY WORDS: traffic, rule and insecurity. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

A predominância de estudos técnicos sobre o trânsito, alterações viárias, normatização 

relativo ao deslocamento de pessoas e bens sobre o espaço urbano, não têm sido suficientes 

para apresentar melhorias duradouras no tocante à segurança aos usuários das vias públicas. A 

recorrência dos apelos sociais por uma intervenção pública nos aspectos fiscalizatórios, 

estruturais e incrementação de novas modalidades de transporte urbano sem a correspondente 

internalização destas reivindicações junto aos próprios cidadãos expõem os graves problemas 

vivenciados no trânsito. O presente ensaio tem por objetivo apresentar uma discussão sobre os 

aspectos que envolvem a segurança no trânsito urbano, o crescimento do transporte individual 

com os respectivos projetos de infraestrutura viária voltados para o automóvel, a relação dos 

usuários das vias públicas com as normas de trânsito e sua influência nos acidentes. 

A complexidade do tema impõe novas abordagens sobre a engenharia de tráfegos, a 

educação para o trânsito e a canalização dos esforços públicos e da sociedade que garanta a 

segurança no trânsito.  Considerando que grande parte dos acidentes de trânsito possa está 

ligado a falhas humanas, principalmente relacionadas ao desrespeito às leis, exposição aos 

riscos, necessário se faz apresentar novas abordagens no tocante aos aspectos sociológicos e 

culturais que relacionam e interferem no comportamento dos usuários das vias públicas, 

principalmente condutores de veículos automotores. Para Honorato o trânsito constitui um 

fenômeno social e histórico que precisa ser mais bem estudado e conhecido, compreendendo 

que a vida e o patrimônio dos usuários das vias públicas dependem da forma que praticamos a 

direção ou internalizamos as normas de circulação, pois: 

Trânsito não significa apenas utilizar a via terrestre. Trata-se, em 

verdade, de fenômeno complexo que exige estudos científicos, 

decisões dos tribunais, eficiência médica, e um conjunto de 

habilidades executadas simultaneamente pelos condutores de veículos, 

que precisam estar atentos e em condições de perceber, avaliar e agir 

adequadamente a cada nova situação surgida (HONORATO, 2009, p. 

15).  

 

É pensamento predominante a adoção de medidas estruturais sobre o sistema viário 

visando atender reivindicações dos usuários do transporte individual. A capacidade de 

deslocamento de pessoas e bens no espaço das cidades torna-se insustentável, principalmente 

do transporte público e de outras opções modais. Os impactos deste modelo individualista de 

transporte se revelam nas condições ambientais, na saturação da circulação e dos constantes e 

crescentes acidentes de trânsito.  
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A importância do estudo sobre o trânsito urbano reside na exposição e compreensão 

dos impactos sociais e econômicos a que se depara a sociedade frente ao crescimento do 

transporte individual e a consequente insegurança aos citadinos. Neste sentido os 

denominados acidentes de trânsito (AT) possuem grande impacto no meio social, resultando 

em sofrimento e perdas que estão muito além dos valores econômicos. A pertinência do tema 

ainda reside nos milhares de mortes vítimas de acidentes de trânsito no Brasil
4
 por ano, dados 

estes que nos chocam, porém nossa questão cultural e indiferença ao pensar no outro não 

permite a formação de sentimento de responsabilidade.  

 

2.0 O URBANO E O TRANSPORTE  

O crescimento urbano acelerado e desordenado impõe novas formas de adaptação, 

muitas vezes conflituosas nas disputas por espaços e acessos aos benefícios que a cidade pode 

oferecer como lazer, trabalho, escola, serviços etc. Contraditoriamente esta proximidade de 

pessoas torna-as cada vez mais distantes, formando um processo de concorrência entre 

indivíduos dificultando ou impossibilitando a existência do sentimento de alteridade neste 

espaço de uso coletivo.  

 As concepções tipológicas atribuídas por Schorske
5
 à cidade referente às mudanças 

ocorridas nos espaços urbanos a partir do século XVIII diferenciam três tipos de cidade: como 

virtude, a cidade como vício e a cidade além do bem e do mal. Analisando o pensamento 

europeu pós-iluminismo, a cidade passa a ser vista como uma civilizada virtude, o principal 

ponto onde o homem exercia e desenvolvia suas mais valiosas atividades, a indústria e a alta 

cultura. Com o crescimento da industrialização do século XIX a ideia de virtuosidade da 

cidade, ainda que não superada, passa a ser questionada. Os contrastes passam a ser mais 

explícitos, expondo os vícios sociais, a miséria, o individualismo e a alienação, a 

desumanidade da classe rica diante do caos urbano.  

 No final do século XIX a virtude e o vício, o progresso e o retrocesso já não 

conseguem explicar o que se passa na cidade, necessitando de um novo conceito, “entre o 

Bem e o Mal” 
6
. Os questionamentos aos significados conceituais passam a ser rediscutidos, 

afinal não há consenso sobre o que é ter uma vida moderna, que valores são esses idealizados 

                                                 
4
 Conforme dados preliminares do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) os acidentes de trânsito 

foram responsáveis no Brasil, em 2010 por 40.989 óbitos, além de milhares de feridos. Dados disponíveis em: 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) no endereço eletrônico www.datasus.gov.br, acessado em 

11/03/2012. 
5
 Schorske, Carl E. A cidade segundo o pensamento europeu – de Voltaire a Spengler. Espaço e Debates, nº 27 – 

Revista de estudos regionais e urbanos, ano X, 1989, p. 47 - 53. 
6
 Schorske.op.cit.p.54. 
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como bons ou repudiados como maus. O desejo de um futuro promissor levou o homem a se 

desarraigar do passado bucólico, porém o colocou em uma cidade diacrônica, um 

esquecimento do ontem, uma solidão do hoje e as incertezas do amanhã.  

 As artificialidades, aos valores sociais substituídos pelos valores estéticos da 

aparência, o vazio e perda da consciência social, a dependência do novo, a ostentação, passou 

a ser a marca predominante da cidade, com um discurso de progresso, desligou-se de seu 

passado, do senso coletivo, incentivando um desenvolvimento individualista. Ressalta-se que 

aliado a estas abordagens, muitas vezes demonstrando cenários pessimistas atribuídos às 

cidades, o que se verifica é um grande crescimento das taxas de urbanização e uma 

necessidade de se identificar com o novo, está inserido neste contraditório estilo de vida que 

caracteriza os citadinos.  

 Para Béguin
7
 as melhorias das condições de vida, do bem-estar garantido através das 

diversas facilidades criadas para beneficiar os citadinos influenciam na produção, no consumo 

e na promoção dos desejos nunca satisfeitos. Assim novos arranjos deverão ser inventados 

não apenas para o lar, mas também de uso externo, um bem privado de uso público, no 

ambiente coletivo, podendo inviabilizar a convivência harmônica, uma volta ao passado de 

caos, tumulto e perversão.  

 Se no passado o foco de moléstias estava nos ambientes domésticos, espaços 

deteriorados e insalubres, agora, contraditoriamente, a busca pelo conforto e da liberdade 

levou o homem ao caos nas ruas e avenidas das cidades com aumento da poluição e da 

insegurança causando doenças e mortes violentas no trânsito. 

 Para Bresciani
8
 a fragmentação de espaços dentro da cidade, as áreas simbólicas, 

desconhecidas, privilegiadas no espaço urbano, induz moradores locais e visitantes a ideias 

afastadas da realidade geral da cidade, aumentando o distanciamento entre o sujeito e o 

ambiente em que vive. A incompreensão da “cidade deformada” passa a ser marca 

característica das pessoas que jamais conheceu a outra estrutura daquela em que vive e 

também não se importam com a noção globalizante da cidade. É a partir deste distanciamento 

da realidade que as elites se apropriam dos espaços valorizados, criando ambientes 

exclusivos, atuando como mitos valorativos, locais onde concentram o poder político e 

econômico que irão coordenar a gestão da cidade. 

                                                 
7
 Béguin, François. As maquinarias inglesas do conforto: In: Revista Espaço & Debates. São Paulo, Núcleo 

de Estudos Regionais e Urbanos, 1981.  n.34, pp. 39 a 53  ISSN 0101-5621. 
8
 Bresciani, Maria Stella. As sete portas da cidade: In: Revista Espaço & Debates. São Paulo, Núcleo 

de Estudos Regionais e Urbanos, 1981.  n.34, pp. 10 a 15  ISSN 0101-5621. 
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As contradições no espaço urbano, a expressão de poder e dominação dentro da cidade 

se revelam nas construções, nas intervenções do poder público, na infraestrutura existente, 

principalmente através de ruas, avenidas, áreas de recreação e de lazer. Conforme Corrêa 

(2000), a organização espacial – os complexos industriais, áreas especificamente destinadas a 

comércios ou a moradias induzem a reprodução de um padrão espacial vinculado, o que 

resulta, muitas vezes, em “deseconomias de aglomeração” – congestionamentos no tráfego, 

alto preço da terra, recriação de novas atividades em áreas distintas daquelas dotadas de 

vantagens locacionais como infraestrutura e transporte.  

O ordenamento territorial influencia diretamente no sistema de transporte, na 

reprodução social, na divisão de classes, com destaque para a segregação residencial imposta 

pela política dos proprietários fundiários, incorporadores imobiliários articulados aos bancos e 

aos mecanismos de controle do Estado. Não é difícil perceber como o sistema de habitação 

financiado pelos bancos e apoiado pelos órgãos de governo tem sido negligentes quando da 

alocação de famílias em áreas desprovidas de meios de transporte público ou, por sua vez, 

influencia na obrigatoriedade de fluxos maiores de tráfego, principalmente individual. Esta 

união entre o município e os grupos empresariais ligados a apropriação dos espaços fortalece 

o espraiamento urbano, exclui a maioria da população na aquisição dos imóveis, divide a 

cidade de acordo com a renda e torna determinante na mobilidade e na segurança do trânsito.  

Neste modelo mercadológico a opção modal está diretamente relacionada ao padrão de 

ocupação territorial, o que pressupõe uma dependência do automóvel nas áreas periféricas de 

ocupação espraiada, afastada do comércio, serviços, lazer, etc. Os efeitos desta eficiente 

política de planejamento direcionado a segmentos sociais específicos tornam-se visíveis no 

aumento das distâncias físicas durante os deslocamentos pendulares, ao maior uso do 

transporte individual em decorrência da indisponibilidade de transporte público, aumentando 

o tráfego e sobrecarregando o meio urbano, consequentemente crescimento nos números de 

infrações e acidentes de trânsito.  

Para Santos (2002) a relação entre o homem e a natureza ocorre através dos meios 

instrumentais e sociais, com os quais este homem realiza suas variadas formas de vida, 

produzindo e reproduzindo o espaço. Assim estas expressões diferenciadas e conflitantes 

evidenciam um processo produtivo contraditório, pois ao mesmo tempo em que “une os 

homens, é o espaço que, por esse mesmo processo produtivo, os separa.”  

A discussão sobre o urbano é apresentada por Lefebvre (1992) como um espaço 

historicamente produzido pelo homem que o organiza política e economicamente a sociedade 
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em que vive, ou seja, “o espaço social é um produto social” em que os homens exercem sua 

vida cotidiana compreendendo suas relações sociais não podendo ser resumido tão somente ao 

espaço físico. As formas de apoderamento, de classificação – valorização do espaço, bem 

como os usos destes espaços possui caráter mercadológico econômico e também simbólico, 

resultantes das expressões de poder advindos das relações sociais. Nesta estrutura social 

conflitante, o processo de locomoção dificilmente ocorrerá de forma livre, afinal os usos que 

se fazem deste espaço evidencia maior garantia de circulação a uns em detrimento a grandes 

sacrifícios a outros, apesar de a perda da qualidade de vida se dá a todos. 

 A ausência ou deficiência de outras opções modais cria o mito da dependência do 

automóvel, pois há a concepção generalizada de que este trará maior liberdade na locomoção, 

acesso facilitado a quaisquer locais, validando a “escolha viável” pelo transporte individual. 

Este mito é reforçado pelo Estado que com sua “autonomia relativa” mantém como um 

aparente defensor das causas sociais quando na verdade representa os interesses das classes 

dominantes (Harvey, 2005, p. 81). 

A administração política vinculada somada a falta de articulação entre a gestão urbana 

com as demandas do transporte naturaliza as concepções sociais de pujança econômica diante 

do crescimento do transporte individual ao mesmo tempo em que se vislumbra no transporte 

coletivo em decadência algo a ser superado, afinal possui uma ideia de retrocesso, de atraso, 

incompatível com a sociedade de consumo. É assim que o automóvel de uso privado e de 

impacto público ameaça parar as cidades já que sua ideologia de valores, conquistas e bem-

estar renova os desejos, cria novos planos técnicos fortalecendo o imaginário social de 

crescimento, de realização.  

 

3.0 O CRESCIMENTO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL E A COMPREENSÃO DA 

NORMA DE TRÂNSITO 

Com o crescimento econômico, melhoria da renda
9
 e do poder de consumo da 

população as atenções se voltam não somente aos produtos domésticos, os moradores das 

áreas urbanas se veem orientados, estimulados e/ou forçados pela expansão urbana horizontal 

a adquirirem formas alternativas de locomoção, já que o sistema de transporte coletivo tem-se 

tornado cada vez mais insuficiente e inadequado às demandas sociais. O incentivo ao 

transporte individual insere na política desenvolvimentista pós década de 1970 e atende aos 

anseios das indústrias automobilísticas, das classes médias e, na atualidade, incentivado pelas 

                                                 
9
 Mudanças recentes na pobreza brasileira, comunicados – IPEA, 15 de setembro de 2011. 
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políticas de crédito, tem influenciado outras camadas da sociedade a adquirirem seu veículo 

particular. 

Nesta trajetória de maior inclusão ao consumo, trafegam também exclusão de pessoas, 

desassistidas de outros meios de transporte e vitimadas pela ineficiência da gestão pública 

sobre o tráfego, o controle das externalidades negativas – acidentes, congestionamentos e 

poluição. A ação do Estado possui grande influência na forma de os citadinos se 

locomoverem pelas cidades, desde os incentivos a aquisição do automóvel como transporte 

individual, criando obstáculos a institucionalização do transporte de massa, até as questões 

relacionadas ao zoneamento e espraiamento urbano afastado dos benefícios existentes na 

cidade – saúde, educação, trabalho e lazer. 

 Com o crescimento da taxa de motorização ou número de veículos por habitante os 

usuários das vias públicas sempre tendem a logo providenciar maneiras, criar artifícios para 

garantir o mesmo nível de circulação e fluidez no trânsito. Como quase todos acabam por 

pensar e agir em sintonia, desde a aquisição do automóvel para uso neste espaço já saturado 

até os modos de circular, o resultado é a formação de uma infinidade de infrações, ainda que 

os discursos de políticos demagogos, infratores contumazes e da mídia preocupada em 

agradar seu público motorizado, sejam no sentido contrário, sendo recorrente a afirmação da 

existência de uma “indústria de multas” sempre que haja maior fiscalização. 

 A imposição ideológica ao transporte individual, somada a resistência ou dificuldade 

histórica de se respeitar regras logo se viu “canibalizada pelo nosso viés relacional e deixamos 

de lado as normas e os requerimentos coletivos” (Damatta, 2010, p. 20). As modificações 

radicais deste sistema de transporte ultrapassam as questões urbanas estruturais, os fluxos e os 

fixos, atingindo a individualidade, revelando e disseminando no espaço público os hábitos, 

costumes e dilemas nacionais. Esta dualidade (Damatta, 1981) entre o indivíduo e a pessoa ou 

aqueles sem relações pessoais de referência e o prestigiado do sistema social de compadrio e 

de amizades ainda é bastante comum no meio social e, no trânsito, a hierarquia de 

superioridade centrada no valor do bem móvel “desobriga” alguns a cumprir as normas de 

circulação. Confiar nas relações e não em cumprir regras, no jeitinho iniciado no seio familiar, 

garante adquirir o bem para depois apreender ou retirar sua permissão para dirigir. 

 O processo de urbanização do país a partir da década de 1970 disseminava a ideia de 

que a saída do campo para a cidade pressupunha a passagem do atraso para o moderno, uma 

nova etapa da vida que precisava está em evidência. Os discursos dos gestores públicos têm 

sido no sentido de que as melhorias econômicas e sociais, principalmente emprego e renda, 
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conquistada pela população têm possibilitado aumentar o consumo, incluindo a aquisição do 

veículo automotor, reforçando os problemas relacionados ao trânsito nas cidades. Nesta ideia 

falaciosa investir em infraestrutura, novas vias de escoamento, fiscalização e educação para o 

trânsito, pouco ajudaria na segurança e na fluidez, já que novos usuários sentiriam 

incentivados a adquirirem o automóvel para o transporte individual.  

 Por outro lado os argumentos sobre a redução ao uso do transporte coletivo 

concentram-se na má qualidade dos serviços – demora no trajeto, desconforto, 

indisponibilidade de linhas, superlotação, etc. A quebra de paradigmas relacionados ao 

descaso público com o trânsito bem como a tomada de consciência da sociedade para o uso do 

transporte coletivo ou de outras opções modais, tem colocado os citadinos em uma via de mão 

dupla. Enquanto mais se procura suprir as deficiências do transporte coletivo usando os 

automóveis, mais se agrava o caos no trânsito na forma de congestionamentos, desrespeito às 

normas, acidentes e mortes.  

A alocação de pessoas em espaços urbanos diferenciados de acordo com o poder 

econômico, além de contribuir para o espraiamento urbano, onerando o preço da terra, reforça 

a necessidade por novos meios de transporte. A deficiência do sistema de transporte coletivo, 

mantendo linhas prioritárias baseadas tão somente no Índice de Passageiros por Quilômetro 

percorrido (IPK), obriga os usuários de locais com baixo IPK a recorrerem ao transporte 

privado. Neste dilema aumenta-se a frota de veículos particulares nas ruas, aumenta o tempo 

das viagens, reduz a participação de passageiros no transporte coletivo, forçando a majoração 

das tarifas, deprecia a qualidade deste tipo de transporte àqueles usuários cativos os tornando 

cada vez mais reféns da gestão pública e do transporte individual. Experiências têm mostrado 

que somente reduzir os preços das tarifas
10

 dos transportes coletivos contribui apenas para a 

migração dos ciclistas e pedestres, sendo que os motoristas e motociclistas continuarão a 

usarem seus meios de transporte. 

Como forma ilustrativa apresenta-se na tabela 01 a evolução na taxa de motorização 

no Brasil, Estado de Minas Gerais e maiores cidades em termos populacionais desta Unidade 

da Federação destacando a cidade de Montes Claros a qual se insere cada vez mais no padrão 

de motorização baseado no automóvel, característico das médias e grandes cidades brasileiras. 

Assim, em 2000, o município contava com uma frota de veículos de 63095, enquanto a 

população era de 306947, ou seja, havia um veículo para cada 4,86 habitantes. Já em 2010 

                                                 
10

 BRINCO, Ricardo Transporte urbano e dependência do automóvel. Secretaria da coordenação e 

planejamento. Porto Alegre 2006. ISSN 1676-1375 e ISBN 85-7173-048-2. 
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esta relação, número de veículos por habitantes, passou a ser de um veículo para 2,63 

habitantes, já que no período 2000 – 2010 o crescimento da frota foi de 118,14% enquanto a 

população cresceu 17,91%. 

Municípios 

 

2000 2010 

Veículos População Tx mot Veículos População Tx Mot 

Brasil 29.722.950 137.953.959 0,22 64.817.974 190.732.694 0,34 

Minas Gerais 3.211.393 17.891.494 0,18 7.005.640 19.597.330 0,36 

Belo Horizonte 706.480 2.238.526 0,32 1.340.071 2.375.151 0,56 

Uberlândia 161.842 501.214 0,32 311.127 604.013 0,52 

Contagem 114.844 538.208 0,21 234.387 603.442 0,39 

Juiz de Fora 103.459 456.796 0,23 178.576 516.247 0,35 

Uberaba 84.835 252.365 0,34 155.484 295.988 0,53 

Montes Claros 63.095 306.947 0,21 137.637 361.915 0,38 

Ipatinga 54.108 212.496 0,25 107.119 239.468 0,45 

Governador 

Valadares 
49.322 247.131 0,20 92.918 263.689 0,35 

Betim 45.621 306.675 0,15 117.593 378.089 0,31 

Ribeirão das 

Neves 
20.118 246.846 0,08 65.204 296.317 0,22 

Tabela 01 – Evolução da frota de veículos automotores e da população do Brasil, Minas 

Gerais e dos dez maiores municípios deste Estado - 2000/2010. 

Fonte: Ministério das Cidades/Denatran/Sistema Nacional de Estatística de Trânsito. 

Departamentos Estaduais de Trânsito. IBGE – censos. 

O esforço que se faz, ultrapassando os dados numéricos, visa se chegar a possíveis 

variáveis intervenientes neste processo de grande crescimento do transporte individual ao 

mesmo tempo em que se observa a redução da percentagem dos veículos ônibus e micro-

ônibus no total da frota nacional, passando de 1,29% em 2000 para 1,11% em 2010 o que 

também ajuda a entender a redução do transporte coletivo no país.  

           A atenção primeira do Estado ao transporte individual, ao veículo e não à pessoa 

também pode ser percebida através do Código de Trânsito Brasileiro de 1997 – CTB, ficando 

explícita a prioridade dada ao veículo, à fluidez e a proteção do patrimônio. Assim frisa o 

CTB: 

Capítulo IV - Das atribuições do pedestre: 

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias 
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urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente 

permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao 

fluxo de pedestres. Lamentavelmente foi necessário citar que se assegura ao pedestre a 

utilização do passeio, algo que já deveria ser axiomático, isto para um sistema de trânsito 

pensado para as pessoas e não para os veículos. 

Art. 69, inciso III, letra a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem 

fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Aqui fica evidente que a prioridade na circulação é 

do veículo, cabendo ao pedestre o dever de aguardar, obedecer a livre circulação dos 

automóveis.   

           A preocupação sobre esta inversão de prioridades no trânsito se fundamenta devido ao 

fato de está arraigado no meio social de que primeiro se pensa na gestão dos recursos 

logísticos e técnicos da engenharia do tráfego para a promoção de melhorias na fluidez dos 

veículos automotores e não na acessibilidade e mobilidade das pessoas. Esta preocupação 

maior, ainda que inconsciente do legislador, influencia sobremaneira no modo agressivo dos 

condutores de veículos, não respeitando normas, procuram novos caminhos, atalhos, 

avançando sinal, transitando na contramão, furando filas, etc. A naturalizando de que no 

trânsito a preferência de passagem é do veículo é disseminada  no meio social sendo 

recorrente o próprio  transeunte agradecer ao condutor do veículo quando há o cumprimento 

da norma legal. 

 

4.0 O CRESCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E DOS ACIDENTES DE 

TRÂNSITO 

Relacionar o crescimento do transporte individual tão somente ao progresso econômico 

ou ao simples desejo das pessoas é afastar-se das concepções do desenvolvimento social, das 

políticas de planejamento urbano e de circulação, do gerenciamento eficiente do trânsito, 

subjugando os demais modos de locomoção. Ter como âmago das políticas públicas o 

transporte coletivo é priorizar a democratização do espaço urbano, a equidade e a vida dos 

citadinos, contribuindo para a redução dos congestionamentos, nos números de acidentes e 

mortes violentas no trânsito.  

A realidade espacial construída para o automóvel, a formação cultural, a forma de se 

relacionar com o outro, o individualismo, a falta de educação, o desrespeito às normas, a 

ingerência e a dificuldade de diferenciar o público e o privado se revelaram no trânsito como 

causas principais das mortes. A dificuldade de percepção e distinção entre o espaço privado, a 
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casa, o lar – ambiente de domínio e liberdade – do espaço público, a rua – ambiente de 

conflito e segregação – expõem as pessoas, as instituições e as normas a possibilidade de 

extinção. No trânsito centenas de pessoas morrem todos os dias, órgãos governamentais são 

severamente criticados e extintos, o mesmo ocorrendo com várias normas de circulação e de 

conduta que simplesmente não são reconhecidas pelos usuários das vias públicas, dirá seu 

cumprimento. 

Para ilustrar apresentamos o Gráfico 01 o qual se verifica que a relação entre as 

“mortes no trânsito” 
11

 com a frota de veículos no Brasil e no Estado de Minas Gerais caiu de 

9,75 para 6,32 e de 7,00 para 5,77, respectivamente. Entretanto, considerando o crescimento 

da frota em 118,07% no Brasil e de 118,15% em Minas Gerais o número de mortes no 

trânsito no Brasil subiu de 28.980 no ano de 2000 para 40.989 vítimas fatais e no Estado de 

Minas Gerais ocorreram 2.248 mortes no trânsito no ano de 2000 passando para 4.044 vítimas 

fatais no ano de 2010. Apesar de proporcionalmente as mortes no trânsito tanto no Brasil 

como no Estado de Minas Gerais terem decrescido, em virtude do grande aumento da frota de 

veículos, em termos absolutos no ano de 2010 morreram 12.009 pessoas a mais que no ano de 

2000, um aumento de 41,44% nas mortes no país.  

Analisando os dados do município de Montes Claros observamos que a realidade no 

trânsito é ainda pior. No período considerado de 2000 para 2010 a população cresceu 17,91%; 

a frota 118,14% e as mortes no trânsito cresceram 505,55%, ou em termos absolutos, 

ocorreram 18 mortes no ano de 2000 passando para 109 vítimas fatais no ano de 2010. No ano 

de 2010, dos dez municípios mineiros analisados, Montes Claros ficou atrás apenas da capital 

Belo Horizonte com 368 mortes ocorridas no trânsito e de Uberlândia com 203 mortes. 

Municípios como Contagem, Juiz de Fora e Uberaba com uma frota bem maior que Montes 

Claros tiveram menos morte no trânsito. Merecem algumas ponderações o fato do município 

de Montes Claros ser destaque no entroncamento rodoviário do país, possuindo ligação e 

                                                 

11 Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), sistema este gerido 

pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. As Secretarias de Saúde coletam as Declarações de Óbitos dos 

cartórios e entram, no SIM, as informações nelas contidas. Uma das informações primordiais é a causa básica de 

óbito, a qual é codificada a partir do declarado pelo médico atestante, segundo regras estabelecidas pela 

Organização Mundial de Saúde. Nesta pesquisa foram considerados os óbitos por ocorrência, ou seja, número de 

óbitos ocorridos, contados segundo o local de ocorrência do óbito. No SIM – DATASUS extrai-se os dados 

usando a categoria CID10 V01 a V89.  

 

 

http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=040701
http://www.saude.gov.br/svs
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acesso as BR-135, BR-365, BR-122 e BR-251, além de sua posição geoeconômica regional 

com intenso trânsito de veículos oriundos das cidades circunvizinhas. 

 

Gráfico 01: Relação das mortes no trânsito considerando a frota e a população do Brasil, de 

Minas Gerais e de Montes Claros nos anos 2000/2010. 

Fonte: SIM DATA SUS e IBGE 

 

Não se pode afirmar, entretanto, que o grande aumento das mortes no trânsito tenha 

sido em decorrência tão somente do crescimento da frota de veículos, muito menos o fator 

crescente relacionado a população. Comparando os anos de 2010 com 2000 verifica-se que no 

município de Curitiba ocorreu um aumento na frota de 70,21%, sendo registrada uma redução 

no número de mortes no trânsito de 13,61%. Porto Alegre com redução de 32,42% no número 

de mortes para um aumento na frota de 45,52%. Florianópolis com aumento de apenas um 

caso de morte no trânsito para um acrescimento de 84,03% na frota e o Distrito Federal que 

teve um aumento na frota de 107,77% no ano de 2010 em relação ao ano de 2000, teve um 

aumento nas mortes no trânsito de apenas 10%. Na capital carioca ocorreu um aumento na 

frota em 47,96% neste período 2000 a 2010 ao mesmo tempo em que se notou uma redução 

nas mortes no trânsito de 21,61%.  

A adoção de estudos mais pontuais sobre o trânsito priorizando a segurança e não 

somente a fluidez, campanhas educativas, infraestrutura focalizada no transporte coletivo, 

somado a fiscalização e punição têm contribuído para a redução das mortes no trânsito nas 
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capitais da região sul do país, o mesmo ocorrendo no Distrito Federal e no município do Rio 

de Janeiro. O que se percebe é que a maior participação do Estado no processo de 

conscientização da população, envolvimento dos diversos órgãos públicos e privados, a mídia, 

podem conseguir, a partir dos números adversos no tocante aos acidentes e mortes no trânsito, 

mobilizar a sociedade, tornando a prevenção dos acidentes uma causa comum. 

 A permanente busca por liberdade a partir do transporte individual, negando a 

realidade vivenciada no trânsito, tem levado a sociedade a questionar as políticas públicas de 

melhorias na circulação, dentre elas as ações regulatórias e fiscalizatórias no trânsito. Neste 

ambiente de espaço mínimo, a impunidade, a formação cultural individualista, uso particular 

do espaço público, a fragilidade da percepção dos riscos e das normas aumenta a insegurança, 

os constantes acidentes e mortes violentas no trânsito nas áreas urbanas.  

A somatória política pública voltada ao transporte individual e as ações preventivas e 

repressivas no trânsito tratadas como assunto de incumbência policial, ligadas exclusivamente 

às secretarias de segurança pública, desde a habilitação de condutores, licenciamento de 

veículos, fiscalização, autuações, recursos e punições, têm sido fatores motivacionais para o 

desrespeito e impunidade. Isto se deve a incapacidade destes órgãos de polícia em executar as 

ações de prevenção e repreensão, ao foco que se dá às fiscalizações – não se prioriza a 

segurança das pessoas, mas sim a conferência de documentações com fins arrecadatórios. 

Apesar dos avanços no CTB de 1997 principalmente a municipalização do trânsito, educação, 

novos requisitos para a habilitação, para a condução de veículos, controle do uso do solo, as 

ações relacionadas ao trânsito ainda continuam muito a cargo dos órgãos de segurança.     

Ainda que o aumento dos acidentes tenha sido influenciado pela falta ou baixa 

fiscalização no trânsito, pelo aumento da frota e as condições das vias, o que se percebe é que 

a população de uma forma geral encontra-se despreparada para entender a complexidade que 

deve prevalecer no trânsito, principalmente nos aspectos que considerem a confiança e o 

respeito mútuo. A formação da cidadania, assim como dos novos condutores de veículos, isto 

quando há esta formação antes de se inserir no trânsito, deve passar por novas formulações, 

novos valores, apreendido em casa e aperfeiçoado no espaço público. 

 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescimento do transporte individual sempre foi apontado como fator de progresso 

econômico, principalmente quando se trata de interesses políticos por parte dos gestores 

públicos. Diacronicamente o que se percebe é que este modelo de transporte urbano tem 
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trazido sérias implicações ao sistema viário resultando em acidentes e mortes aos usuários das 

vias e, de forma mais incisiva, àqueles que não fazem uso do transporte individual motorizado 

- pedestre e ciclista. 

O ordenamento territorial das cidades, concomitantemente com as ações voltadas à 

segurança no trânsito requer ultrapassar as barreiras da gestão tecnicista, estruturais, logísticas 

focalizada na circulação e no tráfego ao transporte individual, é preciso construir novas 

capacidades de entendimento sobre o transporte de pessoas. A autonomia na escolha do modo 

de locomoção deve fazer parte do cotidiano das pessoas, sabendo que dependendo do tipo de 

transporte que se usa a construção da cidade que se deseja dificilmente será conquistada. 

Adotar comportamentos mais seguros no trânsito sempre foi um dilema nacional, 

muito devido a questão cultural individualista e a dificuldade histórica de se lidar com a 

norma. Enxergar que neste espaço de circulação requer ultrapassar a ideia de obrigação 

buscando uma obediência consciente necessita se formar pessoas dotadas de novos valores, 

desapegadas do materialismo e individualismo atribuído ao automóvel. 

Afastar-se do personalismo e da ingerência na gestão pública buscando a promoção da 

cidadania requer também fazer com que as normas que regem a circulação viária sejam 

cumpridas.  A melhoria da segurança no trânsito passa por mudanças de comportamentos de 

todos, dos gestores, políticos, pedestres e condutores, rompendo a ideia atribuída a acidente – 

caso fortuito, imprevisto, inevitável – quando na verdade as causas já são bastante conhecidas 

e culpáveis. 
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