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Introdução: De acordo com Vasconcelos (1998), para compreendermos o trânsito não
basta discutirmos os problemas do dia-a-dia, como congestionamentos e acidentes,
faz-se necessário também analisar a forma com ele e as pessoas participam, os seus
interesses e necessidades.É necessário então, compreendermos os conceitos de
Trânsito e de Psicologia do Transito, refazendo assim  um novo percurso sobre os
instrumentos e formas de intevenções utilizados afim de propocionar aos envolvidos
(motoristas, pedestres, ciclistas)um trânsito seguro onde se faz presente tês pilares:
educação, engenharia e policiamento. Objetivo: Analisar o papel do psicólogo e o
comportamento do sujeito no trânsito bem como os processos que o envolve.
Metodologia: Pesquisa realizada com base em literaturas sobre o assunto, periódicos,
revistas e livros.
* ROZESTRATEN, Reinier Johannes Antonius. Psicologia do Transito: conceitos e
processos. São Saulo: EPU, 1988. 154p. ISBN 8512647507.
* ROZESTRATEN, Reinier Johannes Antonius. Psicologia do Transito; O que é e para
que serve, FFCL Ribeirão Preto USP, vol. 1, nº1, Janeiro 1981.
* Hoffmann, M. H., Cruz, R. M., & Alchieri, J.C. (Orgs.) Comportamento humano e
trânsito. São Paulo, SP: Caso do Psicologo, 2003.
* VASCONCELOS, E. O que é o trânsito? 3.ed Coleção Primeiros Passos. São Paulo:
Brasiliense, 1998. Resultados: A Psicologia do Trânsito pode ser conceituada como o
estudo do comportamento do usuário das vias e dos fenômenos/processos psicossociais
subjacentes ao comportamento. O conceito é amplo, pois o comportamento do
condutor tem sido estudado em relação a uma diversidade de questões, tais como:
procura visual, dependência de campo; estilo de percepção; atitudes; percepção de
risco; procura de emoções, atribuição, estilo de vida, e carga de trabalho/trabalho
penoso; estresse e representação social. Estas questões indicam a pluralidade de
abordagens que constituem a fundamentação teórica para a pesquisa em Psicologia do
Trânsito. Conclusão: Muito temos a contribuir à Psicologia no trânsito. Os processos
são complexos tendo em vista que todos os cidadãos estão envolvidos no processo. 
Constituir um conceito de que o trânsito faz parte do processo de vida do sujeito.
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