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RESUMO 

Esse estudo teve por objetivo predizer a intenção comportamental de motoristas considerando 

as variáveis da Teoria da Ação Planejada. Para tanto, estruturaram-se dois estudos. No Estudo 

1, elaborou-se a Escala de Comportamentos no Trânsito; e no Estudo 2, testou-se a influência 

das atitudes, das normas subjetivas e da percepção de controle na intenção.  No primeiro estudo, 

procederam-se com três etapas empíricas. Na primeira, realizou-se levantamento dos 

comportamentos infratores descritos no Código de Trânsito Brasileiro e distribuíram-se 

aleatoriamente as infrações em cinco tipos de questionários, contando com 44 itens em cada 

versão. Em seguida, procedeu-se a coleta de dados, que contou com 271 pessoas da população 

geral de Fortaleza (CE), com idades entre 18 e 80 anos (m = 34,7; dp = 13,8), a maioria homens 

(53,2%), solteiros (48,3%) e condutores de carro (69,7%), que responderam a versão preliminar 

da escala. Perguntou-se aos condutores se conheciam as situações descritas e com que 

frequência aconteciam em Fortaleza, utilizando uma escala de 5 pontos (1 = Nunca a 5 = 

Sempre); caso o participante não entendesse o item, deveria marcar  “Não entendo” (opção 

“0”). As análises foram efetuadas no SPSS. Avaliou-se o poder discriminativo dos itens e 

calculou-se a frequência de respostas, agrupando-as em: “Baixa Frequência” (respostas de 0 a 

2) e “Alta Frequência” (respostas de 3 a 5). Desse modo, consideraram-se para a próxima etapa 

apenas os itens que apresentaram poder discriminativo e “Alta Frequência” acima de 50%. Na 

etapa II, revisou-se o conteúdo dos itens selecionados anteriormente e realizou-se uma análise 

de juízes. Ao final dessas avaliações, foram mantidos 49 itens (40 referentes a comportamentos 

de motoristas de carro e de motocicleta, 4 específicos de carro e 5 específicos de motocicleta). 

Na etapa III, participaram 248 usuários do Facebook, a maioria entre 18 e 25 anos (58,2%), 

mulheres (53,7%), solteiras (77,0%) e condutoras de carro (76,6%). Para as análises, foram 

consideradas apenas as respostas dos motoristas de carro, devido ao reduzido número de 

participantes das outras categorias de habilitação. Calcularam-se as estatísticas descritivas e 

realizou-se Teste t de Student (poder discriminativo dos itens). Os resultados indicaram que 24 

itens discriminaram significativamente os grupos critérios. Ademais, os valores do KMO e do 

Teste de Esfericidade de Bartlett foram satisfatórios. Realizou-se uma análise de Componentes 

Principais, com rotação oblimim, considerando os critérios de Kaiser e Cattell. Constatou-se 

estrutura de dois fatores (comportamentos infratores e prossociais no trânsito). No Estudo 2, 

participaram 226 pessoas da população geral de Fortaleza (CE), com idades entre 18 e 86 

anos (m = 31,07; dp = 11,72), a maioria homens (66,1%), solteiros (60,5%), com ensino 

superior completo (37,8%) e condutores de carro (60,5%). Os resultados demonstraram que a 

percepção de controle foi o preditor mais significativo da intenção. Não obstante algumas 

limitações, ressalta-se que os objetivos foram alcançados, sendo propostos estudos futuros 

que contribuam para a predição dos comportamentos dos motoristas.  

 

 Palavras-Chaves: Intenção. Trânsito. Motoristas. Teoria da Ação Planejada.  



 

ABSTRACT 

This study aimed to predict behavioral intention drivers considering the variables of the 

Theory of Planned Action. To do so, two studies were performed. In Study I, the Behavior 

Traffic Scale was elaborated and, in Study II, tested the influence of attitudes, subjective 

norms and perceived behavioral control in intent. In Study I, three empirical steps were 

performed. On the first step, the transgressive behaviors in traffic, as described in Brazilian 

Traffic Code, were randomly distributed into five questionnaires, with 44 items each. Then, 

data collection was carried out and counted with 271 participants from the general population 

of Fortaleza (CE), aged between 18 and 80 years (M = 34.7; SD = 13.8), mostly men (53.2 

%), single (48.3%) and car drivers (69.7%). They answered demographic questions and the 

preliminary version of the Behavior Traffic Scale. At this stage, the drivers were asked if they 

understood the situations described and how often they think these situations happen in 

Fortaleza (CE), in a 5-point Likert scale (1 = Never and 5 = Always); if the participant did not 

understand the content of the item, they should mark "I did not understand" (option "0"). Data 

analysis were performed using SPSS. Specifically, the discriminative power (using t test) and 

the response frequency of each item were calculated, grouping them in "Low Frequency" 

(answers 0-2) and "High Frequency" (Answer 3 to 5). For Step II, only the items that showed 

discriminative power and "High Frequency" above 50% were considered. In this phase, the 

contents of the 83 selected items were reviewed by judges, and 49 items were kept (40 

behaviors of car and motorcycle drivers, 4 for car drivers only and 5 for motorcycle drivers 

only). Finally, the third step counted with 248 Facebook users aged 18 to 86 years (M = 27.0, 

SD = 9.3), mostly women (53.7%), single (77.0%) and car drivers (76.6%). For data analysis, 

it was considered only the car drivers version due to the small number of participants having 

other license categories. Descriptive statistics and t test (discriminative power) were 

performed. The results indicated that 24 items significantly discriminated the criteria groups. 

In addition, there were satisfactory values of KMO and Bartlett's sphericity tests. Moreover, it 

was conducted a Principal Component Analysis with oblimin rotation, and were considered 

the criteria of Kaiser and Cattell. The results showed a two-factor structure (transgressive and 

proactive behaviors). In Study II, 226 people participated in the general population of 

Fortaleza (CE), aged 18 to 86 years (M = 31.07, SD = 11.72), most men (66.1%), single 

(60.5%) , university graduates (37.8%) and car drivers (60.5%). The perception of control was 

the most significant predictor of intention. Despite some limitations, it is emphasized that the 

objectives were achieved, and proposed future studies that contribute to the prediction of the 

behavior of drivers. 

 

Keywords: Intention. Traffic. Drivers. Theory of Planned Action. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que a cada ano em todo o 

mundo morrem, aproximadamente, 1,24 milhões de pessoas devido a acidentes de trânsito; 

sendo a maioria desses (59%), ocasionada por pessoas com idades entre 15 e 44 anos e do 

sexo masculino (77%). Nesse contexto, o excesso de velocidade, considerado como uma 

infração, vem sendo apontado com um dos principais problemas de segurança no trânsito, 

estando relacionado com a maior probabilidade de acidentes e com a gravidade das colisões. 

(OMS, 2013). Acerca das taxas de mortalidade, dados do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 

2014) apontam que entre 101 países analisados, o Brasil ocupa a 4ª posição levando em conta 

os óbitos causados por acidentes automobilísticos. Nas estradas brasileiras, considerando o 

período entre os anos de 2002 a 2012, houve um crescimento de 38,3% nos óbitos 

relacionados aos transportes, sendo as regiões Norte e Nordeste as que exibiram os maiores 

índices (64,8% e 76,0%, respectivamente). 

No contexto dos fatores que influenciam na ocorrência dos acidentes de trânsito, 

estudos revelam que, além de defeitos mecânicos, da má sinalização e conservação das vias, o 

comportamento do condutor vem assumindo um papel primordial. (GJERDE et al., 2013; 

GONZÁLEZ-IGLESIAS; GÓMEZ-FRAGUELA; LUENGO-MARTÍN, 2012; PANICHI; 

WAGNER, 2006). Em pesquisa realizada na Noruega, Gjerde  et al. (2013) analisaram a 

relação entre uso de álcool e outras drogas (anfetamina, cocaína, morfina, etc.) com a 

ocorrência de mortes em acidentes de trânsito. Para tanto, foram consideradas amostras de 

sangue de 508 motoristas que morreram em acidentes automobilísticos entre os anos de 2003 

a 2010. De fato, os resultados confirmaram a presença de taxas de álcool e outras drogas nas 

amostras, o que alerta para a arriscada associação entre o uso de substâncias psicoativas e a 

condução de veículos.  

Ainda acerca desse tema, cabe mencionar os resultados do estudo de Elliott, 

Baughan e Sexton (2007), que apontaram o excesso de velocidade como um preditor 

significativo (B= 0,30, p ≤ 0,01) do envolvimento em acidentes automobilísticos, 

considerando uma amostra de 8.666 motociclistas. Do mesmo modo, Zhao et al. (2013) em 

pesquisa com 108 participantes com idades entre 20 e 69 anos, descreveram que dirigir 

usando telefone celular aumenta o risco de envolvimento em acidentes, dado que os 

motoristas que relataram usar esse item durante a condução de veículos, maior pontuação em 

medida de transgressões  às leis de trânsito.  

No que se refere ao cometimento de infrações, tem-se destacado que tais 

comportamentos podem estar ligados a diversos fatores, a exemplo da impulsividade, do 

desconhecimento da legislação e da sinalização, da imprudência, das condições ambientais, da 
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necessidade do motorista de transgredir regras sociais, dentre outros. (BERDOULAT, 

VAVASSORI, SASTRE, 2013; NETO, 2009; ZHANG; YAU; CHEN, 2013). Berdoulat, 

Vavassori e Sastre (2013), em pesquisa com 455 motoristas franceses, verificaram em que 

medida a raiva, a agressividade e a impulsividade se relacionavam com as transgressões às 

leis de trânsito e encontraram correlações positivas e significativas (p ≤ 0,01) entre os 

instrumentos que avaliavam a impulsividade, a ocorrência de infrações e os comportamentos 

infratores no trânsito (r = 0,44 e r = 0,85, respectivamente).  

No Brasil, as definições das infrações de trânsito, bem como das penalidades 

aplicadas aos motoristas infratores, foram normalizadas por meio da lei federal nº 9.503 de 23 

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (BRASIL, 2010). 

Verifica-se, no artigo 161 do CTB, que as infrações se constituem como a inobservância de 

qualquer preceito do código, da legislação complementar ou das resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas 

administrativas. (BRASIL, 2010). Dessa forma, o motorista que dirigir sem possuir Carteira 

Nacional de Habilitação, está cometendo uma infração gravíssima, sendo punido com multa e 

apreensão do veículo.  

Na atualidade, os estudos acerca dos comportamentos dos motoristas se mostram 

significativos, pois grande parte dos acidentes automobilísticos está relacionada às condutas 

de desrespeito às leis de trânsito. (AYUSO; GUILLÉN; ALCAÑIZ, 2010; LA et al., 2013; 

MARÍN-LEÓN; VIZZOTTO, 2003). Acerca desse tema, Ayuso, Guillén e Alcañiz (2010), 

analisaram acidentes que ocorreram na Espanha entre 2003 e 2005 e, apontaram que em geral, 

àqueles com vítimas fatais são precedidos por alguma infração, principalmente quando se 

considera comportamentos como: dirigir com excesso de velocidade, dirigir de forma 

desatenta, dirigir sem carteira de habilitação e dirigir na contramão. Do mesmo modo, La et 

al. (2013), ao avaliarem fatores associados a acidentes (sexo do motorista, escolaridade, 

consumo de álcool, uso do cinto de segurança, etc.) em uma amostra de 1.214 taxistas do 

Vietnã, confirmaram que o uso do cinto de segurança se mostrou uma variável preditora do 

envolvimento em acidentes automobilísticos, uma vez que os motoristas que não usavam o 

cinto se acidentavam mais do que aqueles que sempre faziam uso desse item de segurança.  

Nesse contexto, o cometimento de infrações tem se mostrado como: 1) um 

fenômeno multideterminado; 2) um indicativo de comportamentos de risco e 3) um fator 

determinante dos acidentes automobilísticos, trazendo consigo prejuízos econômicos, físicos e 

psicológicos. (AYUSO; GUILLÉN; ALCAÑIZ, 2010; LIRA, 2008; SCHIMITZ, 2013). No 

tocante aos comportamentos de risco, Lira (2008), pesquisou a relação entre acidentes, 
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realizar ultrapassagem incorreta e conduzir motocicleta de forma desatenta, em uma amostra 

de 250 mototaxistas de Fortaleza (CE). Os resultados confirmaram tal associação, pois os 

participantes que realizaram mais ultrapassagens inadequadas se acidentaram mais. Dessa 

forma, é importante conhecer quais variáveis influenciam no comportamento dos motoristas, 

sobretudo no tocante aos comportamentos de risco ao volante.  

Pesquisas têm apontado a relação entre cometimento de infrações e diversos 

fatores, como sexo (GONZÁLEZ-IGLESIAS; GÓMEZ-FRAGUELA; LUENGO-MARTÍN, 

2012; ZHANG; YAU; CHEN, 2013), idade (LA et al., 2013; CHANG; YEH, 2007), 

escolaridade (HUANG et al., 2011; SOARES JÚNIOR, 2007), tempo de habilitação 

(CESTAC; PARAN; DELHOMME, 2011; CHAPMAN; MASTEN; BROWNING, 2014), 

histórico de acidentes (NALLET; BERNARD; CHIRON, 2010; PEREIRA et al., 2011), 

personalidade (DAHLEN et al., 2012; SCHWEBEL et al., 2006), atitudes (DÍAZ, 2002; 

FORWARD, 2009; LUCIDI et al., 2010; ZHAO et al. 2013), dentre outros.  

Sobre esse aspecto, cabe frisar os estudos de González-Iglesias, Gómez-Fraguela 

e Luengo-Martín (2012) e Zhang, Yau e Chen (2013), nos quais pesquisou-se em que medida 

variáveis sociodemográficas influenciavam no cometimento de infrações de trânsito. Nessas 

pesquisas, os autores destacaram que os homens tinham pontuações significativamente 

superiores que as mulheres quando se leva em conta medidas que avaliam acidentes 

automobilísticos, infrações e comportamentos agressivos no trânsito. Adicionalmente, tem-se 

apontado que os condutores mais jovens e com menos tempo de habilitação, se configuram 

como grupos de risco tendo em conta a ocorrência de infrações e de acidentes. (CESTAC; 

PARAN; DELHOMME, 2011; LA et al., 2013). 

No que tange especificamente a variáveis psicológicas, vale mencionar as 

atitudes, de modo que essas têm se configurado como um preditor significativo dos 

comportamentos de risco e infratores no contexto do trânsito. (FORWARD, 2009; HUANG et 

al., 2011; LUCIDI et al., 2010). De maneira geral, as atitudes são definidas como um 

construto psicológico que representa uma avaliação acerca de um objeto (p.ex: bom-ruim, 

desejável-indesejável, positivo-negativo). Nessa direção, respostas favoráveis frente a um 

objeto indicam atitudes positivas, ao passo que avaliações desfavoráveis apontam atitudes 

negativas. (ROKEACH, 1981). Estudos têm demonstrado que as atitudes têm uma estrutura 

de três componentes, a saber: cognitivo, afetivo e comportamental. No que se refere ao 

primeiro, esse corresponde ao conhecimento e a opinião do indivíduo acerca de um objeto; 

quanto ao segundo, representa sentimentos favoráveis ou desfavoráveis associados ao objeto 

atitudinal e, o último, indica à predisposição para a ação, sendo, portanto, as atitudes 
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consideradas como preditoras de comportamentos específicos. (AJZEN, 2011; RODRIGUES; 

ASSMAR; JABLONSKI, 2012).  

No campo da medida, diversos métodos têm sido utilizados para acessar as 

atitudes, a exemplo das medidas auto descritivas (escalas Likert, diferencial semântico, 

Thurstone, Guttman, distância social), medidas fisiológicas (resposta galvânica de pele, 

dilatação pupilar), técnicas observacionais (observação participante) e medidas implícitas. 

(GREENWALD et al. 2002; HENDRICK et al., 2013; LIMA, 2002; NEIVA; MAURO, 

2011). Beck e Ajzen (1991) ao avaliarem atitudes de estudantes universitários frente a 

obrigações morais (“colar” em um teste da escola, furtar objetos de uma loja e mentir), 

utilizaram uma escala de diferencial semântico com cinco pontos: bom-mau, agradável-

desagradável, tolo-sábio, útil-inútil, interessante-desinteressante. Por outro lado, Iversen 

(2004) ao medir atitudes em relação às questões de segurança no trânsito, utilizou um 

instrumento composto por 16 itens que descreviam infrações, sendo respondidos em uma 

escala Likert de cinco pontos (1 = Concordo plenamente a 5 = Discordo totalmente).  

Em suma, diversos autores têm salientado a importância das atitudes para a 

compreensão de comportamentos específicos, bem como sua influência para mudança destes. 

(GOUVEIA et al., 2010; PIMENTEL; COELHO JÚNIOR; ARAGÃO, 2009; SANTIS et al., 

2012). Gouveia et al. (2010) checaram em que medida os valores humanos explicavam as 

atitudes frente a tatuagem e estas, prediziam a intenção de tatuar-se, considerando uma 

amostra de 263 estudantes universitários de João Pessoa (PB). Os resultados foram 

satisfatórios, indicando índices de ajuste adequados [²(2) = 2,21, ²/g.l = 1,11, GFI= 0,99, 

AGFI= 0,99, CFI= 0,99, RMR = 0,09], e correlações significativas entre atitudes positivas em 

relação à tatuagem e intenção de tatuar-se (Ф = 0,62). Santis et al. (2012), por sua vez, 

examinaram a relação entre atitudes alimentares, o uso abusivo de álcool, a imagem corporal, 

a autoestima e os comportamentos sexuais com uma amostra de participantes espanhóis, e 

apontaram que atitudes alimentares que indicam risco de transtorno alimentar, se 

correlacionaram significativamente (p ≤ 0,01) com o uso abusivo de álcool (r = 0,38), 

predizendo significativamente esse comportamento (B = 4,2, β = 0,32, p ≤ 0,01). 

Tendo em conta a importância das atitudes nos modelos preditivos, este estudo 

tem por objetivo medir a intenção comportamental dos motoristas a partir da Teoria da Ação 

Planejada- TAP (AJZEN, 1991). Nesse modelo teórico, além das atitudes, postulam-se que as 

normas subjetivas e a percepção de controle comportamental são variáveis explicativas para a 

intenção e essa, configurar-se-ia como preditora do comportamento. De acordo Ajzen (1991), 

as atitudes se referem ao grau de uma avaliação individual (p. ex: favorável ou desfavorável) 
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frente a um objeto; por outro lado, as normas subjetivas se configuram como fatores sociais 

que indicam como um indivíduo percebe a pressão social para realizar ou não um 

comportamento; e, por fim, a percepção de controle se refere à percepção de facilidade ou 

dificuldade em realizar um comportamento específico, baseada em experiências passadas e na 

avaliação dos impedimentos e obstáculos para se comportar de uma determinada forma. 

(AJZEN, 1991). 

Vale enfatizar que diversos estudos têm adotado a TAP como referencial teórico, 

assinalando a relevância e a inserção transcultural desse modelo na compreensão de diversos 

comportamentos. (GIFFORD, 2011; MACY et al., 2012; MALMBERG et al., 2012; 

RHOADES; KRIDLI; PENPRASE, 2011). Acerca de sua aplicabilidade, diversas pesquisas 

têm sido desenvolvidas. (CASTANIER; DEROCHE; WOODMAN, 2013; CHORLTON; 

CONNER; JAMSON, 2012; EFRAT; SHOHAM, 2013; GREAVES; ZIBARRAS; STRIDE, 

2013; MOAN; RISE, 2011; PELSMACKER; JANSSENS, 2007). Chorlton, Conner e Jamson 

(2012) a fim de predizer a intenção de motociclistas em dirigir acima do limite de velocidade, 

concluíram que atitudes positivas frente a esse comportamento se correlacionaram 

significativamente com a intenção de dirigir excedendo o limite de velocidade (r = 0,59; p ≤ 

0,05), sendo as atitudes e a percepção de controle comportamental preditores significativos da 

intenção (R
2
 = 0,42, ΔR

2
 = 0,27, F = 75,08, p ≤ 0,001). Moan e Rise (2011), por sua vez, 

utilizaram o modelo da TAP considerando o comportamento de conduzir veículo automotor 

sob efeito de álcool. Nesse estudo, foi considerada uma amostra de 879 motoristas da 

Noruega que afirmaram ingerir bebida alcoólica ao menos uma ou duas vezes por ano; 

especificamente, os autores buscavam analisar em que medida as atitudes, as normas 

subjetivas e a percepção de controle comportamental prediziam a intenção entre beber e 

dirigir. Os resultados indicaram correlações significativas (p ≤ 0,001) entre todas as variáveis 

do modelo, com correlações entre 0,13 e 0,33.  

Em síntese, a fim de testar  a influência das variáveis do modelo da Teoria da 

Ação Planejada na intenção comportamental de motoristas, a presente dissertação foi 

estruturada em três partes. Na primeira, expõe-se o marco teórico, considerando os 

comportamentos infratores no trânsito e seus correlatos, o conceito e a medida de atitudes, a 

relação entre atitudes e comportamento e os pressupostos da Teoria da Ação Planejada (TAP). 

A segunda parte, contempla dois estudos empíricos: 1) Estudo 1, que objetiva elaborar uma 

Escala de Comportamentos no Trânsito que permita a avaliação das variáveis do modelo 

(TAP); 2) Estudo 2, que busca testar em que medida a intenção comportamental de motoristas 

é explicada pelas atitudes, pelas normas subjetivas e pela percepção de controle 
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comportamental. Por fim, na terceira parte, apresentam-se a discussão geral e as conclusões 

do estudo, tendo em conta os principais resultados, as limitações e sugestões de pesquisas 

futuras.  

 

 

 



 

 

2 MARCO TEÓRICO  
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O cometimento de infrações de trânsito tem sido objeto de estudo em diversos 

países. (AYUSO; GUILLÉN; ALCAÑIZ, 2010; GONZÁLEZ-IGLESIAS; GÓMEZ-

FRAGUELA; LUENGO-MARTÍN, 2012; ROSENBLOOM; ELDROR, 2013; SCHMITZ et 

al., 2014; ZHANG; YAU; CHEN, 2013). As infrações são definidas como comportamentos 

dos motoristas que infligem o Código de Trânsito vigente em cada país, a exemplo do Código 

de Estrada (Portugal) e do Código de Trânsito Brasileiro. Ao longo dos anos, pesquisas têm 

confirmado que distintos fatores influenciam na ocorrência desses comportamentos, sejam 

desde aspectos viários (falta de sinalização nas vias), ambientais (condições climáticas 

adversas) e sobretudo, humanos (impulsividade, busca de sensações, atitudes, etc.). 

(CASTANIER; DEROCHE; WOODMAN, 2013; CESTAC; PARAN; DELHOMME, 2011; 

CHEN, 2009; LOURENS; VISSERS; JESSURUN, 1999; WONG; CHUNG; HUANG, 2010; 

XU; LI; JIANG, 2014; YAGIL, 1998). Dentro desse contexto, as atitudes são variáveis que 

influenciam significativamente os comportamentos infratores e de risco no trânsito. 

(FORWARD, 2009; HUANG et al., 2011; LUCIDI et al., 2010). Como aponta Rokeach 

(1981), as atitudes são construtos psicológicos que se referem à uma avaliação favorável ou 

desfavorável frente a um objeto (pessoa, grupo, instituição, dentre outros). Nessa direção, a 

Teoria da Ação Planejada (AJZEN, 1991) tem se destacado nos estudos acerca das atitudes, 

sobretudo quando se consideram os fatores de risco e proteção associados ao trânsito. 

(CHORLTON; CONNER; JAMSON, 2012; CRISTEA; PARAN; DELHOMME, 2013; 

DINH; KUBOTA, 2013; MOAN; RISE, 2011).  

2.1 Comportamentos infratores no trânsito e seus correlatos  

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído por meio da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, e em seu artigo 161, salienta-se que as infrações de trânsito se 

constituem como a inobservância de qualquer preceito do código, da legislação complementar 

ou das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN, sendo o infrator submetido 

a penalidades e a medidas administrativas. (BRASIL, 2010). No CTB, as infrações estão 

dispostas em 94 artigos, abrangendo aspectos como: dirigir o veículo sem possuir Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) (Art. 162), dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa (Art. 165), deixar de usar o cinto de segurança (Art. 167), parar o 

veículo sob a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (Art. 183), transitar pela 

contramão (Art. 186), avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória (Art. 

208), dentre outros.  

No que tange às penalidades aplicadas ao motorista infrator, estas são 

classificadas em: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do 
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veículo, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em 

curso de reciclagem. Para as infrações que são punidas com multa, tem-se a seguinte 

disposição, tendo em conta a gravidade do ato cometido: infração gravíssima, infração grave, 

infração média e infração leve. Não obstante o pagamento da multa, o condutor tem pontos 

computados à sua CNH, conforme a gravidade da infração: sete pontos (gravíssima), cinco 

pontos (grave), quatro pontos (média), três pontos (leve). Por fim, no que se referem às 

medidas administrativas, estas se configuram em: retenção ou remoção do veículo, 

recolhimento (CNH, Permissão para Dirigir, Certificado de Registro, Certificado de 

Licenciamento Anual), transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem de 

alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, recolhimento de animais que estejam soltos 

nas vias, dentre outras. (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, diversos estudos apontam que variáveis relacionadas às 

características dos condutores influenciam nos comportamentos no trânsito, sendo frisados 

tanto aspectos demográficos (sexo, idade, escolaridade), quanto psicológicos, a exemplo, da 

agressão, da busca de sensações, das atitudes, etc. (HUANG et al., 2011; LONCZAK; 

NEIGHBORS, DONOVAN, 2007; SÜMER, 2003; ZHAO et al. 2013; ZHANG; YAU; 

CHEN, 2013). Acerca das variáveis demográficas, pesquisas têm apontado que condutores do 

sexo masculino, com idades entre 18 e 23 anos se envolvem mais em acidentes 

automobilísticos, usam o cinto de segurança com menos frequência, comportam-se forma 

agressiva no trânsito e dirigem com excesso de velocidade, ou seja, em geral, tendem a 

cometer mais infrações. (DEERY, 1999; DOHERTY; ANDREY; MACGREGOR, 1998; 

KONTOGIANNIS; KOSSIAVELOU, MARMARA, 2002). Outro estudo que apontou 

diferenças nos comportamentos no trânsito, quando se leva em conta o sexo do condutor, foi 

desenvolvido por Yagil (1998), que ao pesquisar o senso de obrigação a obedecer às leis de 

trânsito, apontou diferenças significativas entre homens e mulheres [F(1,176) = 11,33, p ≤ 

0,01)], tendo essas últimas, apresentado médias superiores. 

Ainda sobre variáveis biodemográficas, a escolaridade do motorista, o tempo de 

habilitação e o histórico de acidentes têm se configurado como fatores que influenciam nos 

comportamentos de risco e de proteção no trânsito. (CHAPMAN; MASTEN; BROWNING, 

2014; HUANG et al., 2011; PEREIRA et al., 2011). Huang et al. (2011) declararam que 

níveis maiores de escolaridade são preditores significativos (β = 0,16; p ≤ 0,01) do uso de 

cinto de segurança, demonstrando que motoristas com escolaridade mais elevada (i.e. ensino 

superior completo) usam o cinto com maior frequência quando comparados com motoristas 

que possuem nível de escolaridade menor (p. ex: ensino fundamental). No que tange ao tempo 
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de habilitação, Cestac, Paran e Delhomme (2011) ao avaliarem três grupos de motoristas 

(grupo 1 - até um ano de habilitação; grupo 2 - de 1 a 3 anos de habilitação e grupo 3 - mais 

de 3 anos de habilitação), a fim de constatar a intenção em dirigir acima do limite de 

velocidade, demonstraram que a média de intenção dos motoristas mais experientes foi 

superior e significativamente diferente quando comparada as dos outros grupos (F = 42,36, p 

≤ 0,001), sugerindo que condutores com mais tempo de habilitação tendem a dirigir com 

excesso de velocidade, o que se configura como um comportamento infrator e de risco no 

trânsito.  

No que se refere ao envolvimento em acidentes, Nallet, Bernard e Chiron (2010), 

verificaram em que medida o cometimento de infrações se relacionava com o histórico de 

acidentes automobilísticos. Esse estudo contou com a participação de 1.161 motoristas 

franceses que responderam um instrumento com 21 itens referentes às infrações de trânsito. 

Os resultados apontaram que dos comportamentos descritos, 9 foram associadas com histórico 

de acidentes, sobretudo que se considerava aspectos como: excesso de velocidade, 

ultrapassagens arriscadas e dirigir usando telefone celular. Do mesmo modo, Pereira et al. 

(2011) ao analisarem a relação entre acidentes de trânsito e condução de veículos sob 

influência de álcool em uma amostra de 2.134 motoristas da cidade de Ribeirão Preto (SP), 

apontaram que 88,26% dos motoristas que se envolveram em acidentes automobilísticos 

apresentaram taxas positivas de álcool no sangue, resultados que se aproximam dos 

encontrados em diversos países, a exemplo da Hungria (TORO et al., 2005), da China 

(CHENG; CHAN; MOK, 2005), da França (MURA et al., 2003), da Austrália (DRUMMER 

et al., 2004) e da Espanha (DEL RIO et al., 2002).  

Adicionalmente, autores têm indicado que a personalidade do condutor assume 

papel importante nos comportamentos no trânsito, sobretudo quando se consideram a 

agressividade e a busca de sensações. Sümer (2003), por exemplo, ao testar um modelo 

explicativo para o envolvimento em acidentes de trânsito a partir de fatores de personalidade e 

comportamentos infratores, apontou que dirigir com excesso de velocidade se correlacionou 

significativamente (p ≤ 0,05) com a busca de sensações (r = 0,50) e com a agressividade (r = 

0,61), resultados que corroboram a relação entre tais construtos e comportamentos de risco no 

trânsito. Do mesmo modo, Schwebel et al. (2006) apontaram a busca de sensações como um 

traço de personalidade preditor de infrações de trânsito (β = 0,42, p ≤ 0,01), considerando 

uma amostra de estudantes universitários.   

As atitudes também têm se expressado como construtos relevantes no estudo das 

infrações de trânsito. Sobre esse tema, Forward (2009) encontrou uma correlação positiva e 
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significativa (r = 0,54; p ≤ 0,05) entre intenção de violar as leis de trânsito e atitudes positivas 

frente a esse comportamento. Na mesma direção, Lucidi et al. (2010), ao desenvolverem 

pesquisa com 1.088 estudantes italianos, apontaram correlações significativas entre infrações 

e atitudes favoráveis frente a esse comportamento (r = 0,47; p ≤ 0,05), corroborando a 

premissa de que condutores que possuem atitudes mais favoráveis às infrações, realizam mais 

comportamentos infratores no trânsito. Em estudo recente, Huang et al. (2011), também 

pesquisaram a relação entre atitudes e comportamentos de motoristas em contexto chinês. 

Dentre outros aspectos, os resultados indicaram correlações significativas (p ≤ 0,01) entre  

atitudes, infrações de trânsito e uso do cinto de segurança (r = - 0,22 e r = 0,25, 

respectivamente), apontando que atitudes positivas frente a comportamentos seguros no 

trânsito se relacionam negativamente com os comportamentos infratores, ao passo que estão 

diretamente relacionadas com o uso do cinto de segurança.  

Em suma, como salientado, o comportamento dos motoristas pode ser 

influenciado por diversas variáveis. Entretanto, no presente estudo ter-se-á em conta as 

variáveis do modelo da Teoria da Ação Planejada, na medida em que têm se destacado como 

preditoras significativas de comportamentos no contexto do trânsito. (CHORLTON; 

CONNER; JAMSON, 2012; CRISTEA; PARAN; DELHOMME, 2013; DINH; KUBOTA, 

2013; MOAN; RISE, 2011).  

2.2 As Atitudes  

As atitudes são construtos psicológicos que vêm ganhando destaque em pesquisas 

ao longo dos anos. (AIKMAN; CRITES; FABRIGAR, 2006; ANGERMEYER; 

MATSCHINGER; SCHOMERUS, 2013; FAZIO; OLSON, 2003). De maneira geral, essa 

variável é definida como uma resposta a um estímulo antecedente ou objeto atitudinal, 

representando uma avaliação acerca desse objeto (p.ex.: bom-ruim, desejável-indesejável, 

positivo-negativo). (AJZEN, 2001; BRECKLER, 1984). Por serem construtos psicológicos, as 

atitudes não são medidas diretamente, mas sim por meio de comportamentos e suas relações 

com objetos atitudinais (pessoas, grupos, produtos, lugares, etc.). (NEIVA; MAURO, 2011; 

LIMA, 2002). Nessa direção, respostas favoráveis a um objeto indicam atitudes positivas, ao 

passo que avaliações desfavoráveis apontam atitudes negativas. (ROKEACH, 1981). Acerca 

da formação das atitudes, Rodrigues, Assmar e Jabloski (2012) e Michener, DeLamater e 

Myers (2005), apontam que essas surgem por meio de duas vias: 1) reforço (i.e. ao sermos 

recompensados ao nos comportarmos de uma determinada forma, consequentemente 

adotamos atitudes positivas frente a esse comportamento); e 2) modelagem, tendo em conta 
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que, em geral, desenvolvemos as mesmas atitudes das pessoas que são significantes para nós, 

ou seja, as atitudes são formadas por meio de aprendizagem social.  

Nesse contexto, diversos autores ressaltam que as atitudes são estruturadas por 

três componentes, a saber: cognitivo, afetivo e comportamental. (BRECKLER, 1984; 

CHAIKEN; STANGOR, 1987; FAZIO; OLSO, 2003; MICHENER; DELAMATER; 

MYERS, 2005). No que se refere ao primeiro componente, este corresponde ao conhecimento 

e a opinião do indivíduo acerca de um objeto e seus atributos; quanto ao segundo, representa 

sentimentos avaliativos (p.ex. favoráveis ou desfavoráveis) associados ao objeto atitudinal, 

podendo ser tanto positivos/negativos, quanto fracos/fortes; já o último componente, indica à 

predisposição para a ação, sendo, portanto, as atitudes consideradas como preditoras de 

comportamentos. (AJZEN, 2011; RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2012). O estudo 

desenvolvido por Breckler (1984) testou esse modelo tripartite das atitudes, utilizando para 

tanto uma amostra de estudantes universitários. De acordo com os resultados, esse modelo se 

mostrou adequado quando comparado com a solução unifatorial, tendo os três componentes 

apresentado correlações significativas entre si,  variando entre 0,38 (componente afetivo e 

cognitivo) a 0,71 (componente comportamental e cognitivo).  

De fato, pesquisas tem indicado a relação entre os três componentes da atitude e 

diversos comportamentos, a exemplo de atitudes frente à polícia (CORREIA, 2010), pessoas 

com deficiência física ou mental (LAAT; FRERIKSEN; VERVLOED, 2013), uso de bicicleta 

(HEINEN; MAAT; VAN WEE, 2011), doação de sangue (CONNER et al., 2013), casamento 

(ELLISON; WOLFINGER; RAMOS-WADA, 2012), uso de cinto de segurança (BRIJS et al., 

2011), prática de exercícios físicos (GRAHAM; SIRARD; NEUMARK-SZTAINER, 2011), 

democracia (CHEN; LU, 2011), uso de substâncias psicoativas (JIMÉNEZ; BERNAL, 2005; 

JIMÉNEZ; DÍAZ; RUIZ, 2006), dentre outros.   

Correia (2010), por exemplo, checou os determinantes das atitudes frente à 

polícia, considerando amostras de imigrantes e não imigrantes do estado de Nevada (Estados 

Unidos). Esse autor apontou, dentre outros resultados, que as atitudes se correlacionaram 

positivamente com o nível de confiança nos policiais locais, considerando o grupo de 

imigrantes e não imigrantes (r = 0,36, r = 0,32; p ≤ 0,05, respectivamente). Do mesmo modo, 

Graham, Sirard e Neumark-Sztainer (2011), a fim de avaliarem as atitudes de adolescentes 

frente à prática de atividade física, apontaram que atitudes positivas frente a esse 

comportamento, predisseram significativamente a prática de exercícios físicos (B= 0,92, β = 

0,30, p ≤ 0,001), indicando que os participantes com atitudes mais favoráveis se envolveram 
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de 30 a 40% a mais em atividades físicas, quando comparados com aqueles com atitudes 

menos favoráveis.  

Como destacado, as atitudes têm se configurado como um construto de destaque 

nas pesquisas acerca da predição de comportamentos específicos. Desse modo, faz-se 

necessário expor as diversas formas de medida dessa variável, como pode ser visto na sessão 

a seguir.  

2.3 Medida de Atitudes 

No campo da medida, diversos métodos têm sido utilizados para acessar as 

atitudes, a exemplo dos instrumentos auto descritivos (escalas Likert, diferencial semântico, 

Thurstone, Guttman) e das medidas implícitas. (CUNNINGHAM; PREACHER; BANAJI, 

2001; EDWARDS; KENNEY, 1946; EDWARDS; KILPATRICK, 1948; GREENWALD et 

al. 2002; HENDRICK et al., 2013; KOMORITA; BASS, 1967; LIMA, 2002). De acordo com 

Bohner e Dickel (2011), nas medidas de autorrelato solicita-se diretamente ao entrevistado 

que avalie um objeto atitudinal, marcando uma resposta numérica composta por um ou vários 

itens; nesse caso, assume-se que as respostas das pessoas são fidedigninas às suas atitudes. 

Por outro lado, quando se leva em conta as medidas implícitas, esssas avaliam associações 

automáticas/implícitas entre os estímulos avaliados, por considerar que algumas atitudes são 

inacessíveis a avaliações diretas.  

No contexto das escalas de autorrelato, Edwards e Kilpatrick (1948) apontam que 

nas escalas do tipo Likert os respondentes devem marcar a opção que melhor caracteriza sua 

opinião acerca daquilo que está descrito no item, sendo que, em geral, as escalas de resposta 

variam entre 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Considerando esse tipo de 

escala, Huang et al. (2011) ao avaliarem as atitudes de motoristas chineses frente ao uso do 

cinto de segurança, solicitaram que os participantes respondessem acerca da importância de 

usar o cinto, utilizando para tanto uma escala de cinco pontos (1 = Discordo a 5 = Concordo). 

Na mesma direção, Stanojevic, Jovanovic e Lajunen (2013) ao pesquisarem atitudes de 

motoristas frente às ações de controle de tráfego, utilizaram um questionário de 18 itens, 

distribuídos em três fatores (atitudes frente a infrações de trânsito, dirigir com excesso de 

velocidade e conduzir veículo sob o efeito de álcool); nesse instrumento, os itens eram 

respondidos em uma escala Likert de cinco pontos (1= Completamente Falso a 5 = 

Completamente Verdadeiro).  

Acerca das escalas de diferencial semântico, alguns estudos têm utilizado essa 

técnica e obtido resultados satisfatórios. (AJANI; STORK, 2014; FERNÁNDEZ et al., 1997; 

GOUVEIA et al., 2005). Em pesquisa realizada em contexto paraibano, Pimentel, Gouveia e 
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Vasconcelos (2005) avaliaram a relação entre atitudes e comportamentos antissociais em uma 

amostra de estudantes adolescentes por meio  da Escala de Atitudes frente à Maconha 

(CRITES; FABRIGAR; PETTY, 1994). Esse instrumento se propõe a fazer uma avaliação 

global acerca de estar sob o efeito da maconha, sendo as maiores pontuações indicativas de 

atitudes negativas. O instrumento é composto por quatro itens, respondidos em uma escala de 

diferencial semântico com nove pontos, considerando os seguintes pares de adjetivos: 

positivo-negativo, agradável-desagradável, bom-ruim e desejável-indesejável. Tendo por base 

os mesmos adjetivos bipolares e a escala de resposta, Gouveia et al. (2007; 2009), validaram a 

Escala  de Atitudes frente ao Uso de Drogas e a Escala de Atitudes frente ao Uso de Álcool, 

respectivamente. Os resultados apontaram que ambas as escalas possuíam índices adequados 

de validade (fatorial, convergente, discriminante e preditiva) e precisão (alfa de Cronbach).  

No que se referem às escalas do tipo Thurstone, enfatiza-se que, nesse caso, o 

respondente deve assinalar, dentre um continunn de frases (itens), aquelas com as quais 

concorda ou discorda. (ELEJABARRIETA; IÑIGUEZ, 2010; GARCÍA-VALCÁRCEL; 

TEJEDOR, 2007; LIMA, 2002). Rodríguez Feijjóo (2011) pretendia conhecer as atitudes 

frente à estatística, considerando uma amostra de estudantes universitários das áreas de 

ciências humanas e exatas. Desse modo, utilizou uma escala de tipo Thurstone, composta por 

78 enunciados que descreviam opiniões favoráveis, neutras e desfavoráveis frente a estatística 

(p. ex: “A estatística é um assunto que me interessa fortemente”, “Às vezes, as aulas de 

estatísticas são chatas, e às vezes, são divertidas”, “Espero nunca ter que estudar estatística 

no futuro”). Nesse estudo, os participantes deveriam assinalar os itens com os quais 

concordavam, ou seja, aqueles que expressam suas opiniões acerca do objeto atitudinal.  

Ainda no âmbito das escalas autodescritivas, Cunha (2007) aponta que as escalas 

tipo Guttman são constituídas por um conjunto de itens distribuídos de forma hierárquica, 

sendo frases organizadas em um crescendum da atitude mais desfavorável a mais favorável. 

Dessa forma, os itens são dispostos tendo por base uma ordem, de modo que, caso o 

participante concorde com um item específico, ele tende a concordar com os itens anteriores. 

Nessa direção, Lou et al. (2012) ao pesquisarem a influência da mídia nas atitudes e 

comportamentos sexuais de adolescentes em contexto asiático, utilizaram instrumentos 

respondidos em escalas tipo Guttman. Nesse estudo, diversos comportamentos sexuais foram 

dispostos em uma ordem, de forma que se o participante concordasse com um item, 

consequentemente concordava com itens anteriores àquele, expressam uma classificação 

menor (p. ex.: “beijar o(a) namorado(a)”, “acariciar o(a) namorado(a)”, “ter relações 

sexuais com o(a) namorado(a)”).  
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As escalas autodescritivas têm se sobressaído em pesquisas acerca das atitudes em 

diversos contextos; entretanto, menciona-se também a utilização das chamadas medidas 

implícitas. (GREENWALD et al., 2009; GREENWALD; MCGHEE; SCHWARTZ, 1998). 

Para Greenwald e Banaji (1995), as atitudes implícitas se manifestam por meio de 

julgamentos ativados automaticamente, sem a consciência do indivíduo. No caso dos testes 

que avaliam a associação implícita (Implicit Association Test - IAT), esses são tarefas 

realizadas em computador, que se propõem a medir associações indiretas, de modo que os 

participantes devem classificar estímulos, tendo por base conceitos divididos em categorias de 

resposta; quanto mais rápida a resposta for dada, mais forte é a associação feita pelo sujeito. 

(FAZIO; OLSO, 2003; GREENWALD et al., 2002). 

 Acerca desse tema, Baron e Banaji (2006) desenvolveram um teste de associação 

implícita para avaliar atitudes raciais de crianças e adultos norte americanos, utilizando fotos 

de pessoas negras e brancas e adjetivos de conotação positiva e negativa. No contexto do 

trânsito, Hatfield et al. (2008), aplicaram um teste de associação implícita para medir atitudes 

frente a velocidade, em uma amostra de 45 motoristas, que responderam medidas de 

autorrelato e uma medida implícita de atitudes. Nesse estudo os conceitos alvo (“dirigir em 

alta velocidade” e “respeitar os limites de velocidade”) foram avaliados em duas categorias 

(“negativo” e “positivo”), sendo, portanto, avaliadas as respostas compatíveis (“excesso de 

velocidade – negativo” e “respeitar a velocidade permitida – positivo”). Os resultados 

indicaram consistência entre as medidas de autorrelato e as medidas implícitas, além de 

apontarem que os condutores possuíam atitudes negativas frente ao objeto avaliado.  

Em suma, tanto as medidas explícitas (autorrelato), quanto as implícitas têm 

mostrado correlações significativas entre atitudes e comportamentos. Para Ajzen (2001), a 

capacidade das atitudes predizerem as intenções comportamentais e o comportamento 

manifesto, tem se mostrado como foco de teorias e pesquisas. Nessa direção, o próximo 

tópico traz uma breve explanação acerca da relação entre atitudes e comportamento.   

2.4 Atitudes e Comportamento 

Em pesquisas iniciais acerca do tema, diversos autores consideravam que o 

comportamento humano era guiado pelas atitudes sociais. Nesse contexto, a  Psicologia Social 

era definida como o campo de estudo acerca das atitudes, pois considerava esse construto 

como a chave para compreender a conduta humana. (AJZEN; FISHBEIN, 2005). Como 

declararam Rodrigues, Assmar e Jabloski (2012) as atitudes representam o que as pessoas 

pensam, sentem e como gostariam de agir frente a um objeto, sendo, portanto, importantes 

preditoras do comportamento. Por outro lado, Ajzen e Fishbein (2005) apontam um impasse 
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acerca dessa influência, do modo que as correlações entre as atitudes e comportamentos gerais 

tendem a ser baixas, constatando que essa relação não fornece uma boa base de predição. 

Nessa direção, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de testar a relação entre 

atitudes  e comportamentos específicos, bem como sua influência para mudança destes. 

(BRIJS et al., 2011; CONNER et al., 2013; GRAHAM; SIRARD; NEUMARK-SZTAINER, 

2011; HEINEN; MAAT; VAN WEE, 2011).  

Levando em conta o contexto europeu, Santis et al. (2012) avaliaram a relação 

entre atitudes alimentares e o uso abusivo de álcool em uma amostra de espanhóis, apontando 

que atitudes que indicavam risco de transtorno alimentar se correlacionaram 

significativamente (p ≤ 0,01) com o uso abusivo de álcool (r = 0,38), predizendo 

significativamente esse comportamento (β = 0,32, p ≤ 0,01). Sabatés et al. (2011), por sua 

vez, objetivavam mudar as atitudes frente a associação entre consumo de álcool e condução 

de veículos, considerando uma amostra de futuros candidatos a carteira de motorista na 

Catalunha. Os resultados indicaram que o grupo de participantes que passou pelo programa de 

mudança de atitudes, exibiu redução no consumo de álcool, demonstrando que a intervenção 

se mostrou eficaz e que, consequentemente, as atitudes tinham relação com o comportamento 

analisado.  

No que se refere à temática do trânsito, Chen (2009) verificou atitudes frente à 

segurança no trânsito e comportamentos de risco entre jovens motociclistas de Taiwan. Os 

resultados apontaram que o efeito das atitudes frente aos comportamentos de risco ao volante 

foi significativamente positivo (β = 0,26; p ≤ 0,001), pois atitudes favoráveis frente a 

condução perigosa estavam relacionadas com comportamentos de risco no trânsito. No estudo 

de Heinen, Maat e Van Wee (2011), avaliaram-se as atitudes frente ao uso de bicicleta em 

contexto holandês, assinalando-se que os ciclistas baseavam sua decisão acerca dessa prática, 

tendo em conta os benefícios para a saúde física e mental, o conforto e a segurança. Os 

participantes apresentaram atitudes mais positivas frente ao ciclismo tendo em conta 

percursos acima de 10km. Adicionalmente, Salas e López (2011) apontaram correlação 

significativa (r = 0,66; p ≤ 0,001) entre atitudes frente ao excesso de velocidade e 

comportamentos agressivos ao volante, considerando uma amostra de 548 motoristas 

costarriquenhos do sexo masculino. 

Ainda acerca dos comportamentos no trânsito, Bongiorno e Fernandez (2014) 

estudaram as atitudes frente ao uso de capacete em 193 motociclistas da cidade de Mar del 

Prata (Argentina). De acordo com os autores, os motociclistas que não usavam o capacete têm 

atitudes mais negativas frente a esse item de segurança, em comparação àqueles que usavam 
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constantemente. Ademais, apontou-se que os participantes com histórico de multas  e 

acidentes de trânsito também pontuavam negativamente frente a esse item. Nævestad, 

Elvebakk e Bjørnskau  (2014), por sua vez, efetivaram pesquisa com 231 ciclistas 

noruegueses e evidenciaram correlações significativas (p ≤ 0,001) entre comportamentos de 

segurança e atitudes frente a segurança de tráfego (r = 0,48), sendo as atitudes os preditores 

mais relevantes do comportamento analisado (β = 0,40; p ≤ 0,001). Do mesmo modo, Hassan 

e  Abdel-Aty (2013) pesquisaram os fatores associados com o envolvimento em acidentes 

fatais considerando uma amostra de 680 motoristas dos Estados Unidos e confirmaram que 

atitudes favoráveis frente a velocidade, configurou-se como os fatores mais relevantes para o 

envolvimento de motoristas jovens em acidentes, sobretudo naqueles com idades entre 18 e 

24 anos.  

Em contexto brasileiro, as atitudes também têm sido apontadas como variáveis 

relevantes para a compreensão de distintos comportamentos. (FONSECA; PORTO, 2013; 

GOUVEIA et al., 2009; NEIVA; PANTOJA, 2011; REIS, 2012). Gouveia et al. (2002) 

avaliaram as atitudes frente ao processo de avaliação psicológica de condutores, considerando 

quatro grupos (estudantes de introdução à Psicologia, estudantes de Técnicas de Exame 

Psicológico, profissionais que trabalham com Avaliação Psicológica e candidatos que se 

submetem a avaliação para obter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação). Os 

resultados apontaram diferenças significativas na medida de atitudes [F(3,190) = 20,49, p < 

0,001], tendo o último grupo, apresentado média superior, indicando uma avaliação mais 

negativa acerca da avaliação psicológica. Almeida (2010), por sua vez, encontrou uma 

correlação significativa (r = 0,28; p ≤ 0,01) entre atitudes e intenção comportamental de não 

dirigir sob efeito de álcool, considerando uma amostra de 488 estudantes universitários. 

Ademais, Velloso (2014) verificou em que medida as atitudes prediziam a intenção em 

respeitar os limites de velocidade entre 914 condutores do Distrito Federal. O resultados se 

mostraram consonantes com outros estudos, assinalando as atitudes como preditores 

significativos da intenção comportamental (β  =  0,20; p ≤ 0,001). 

Em suma, como expressam Michener, DeLamater e Myers (2005), as atitudes 

tendem a predizer comportamentos quando são específicas para uma determinada ação. Nesse 

contexto, ressalta-se que diversos estudos acerca da predição de comportamentos foram 

realizadas tendo por base a Teoria da Ação Planeada - TAP (AJZEN, 1991) e sua antecessora, 

a Teoria da Ação Racional (AJZEN; FISHBEIN, 1980). Dessa forma, a seguir será realizada 

uma síntese acerca desse modelo teórico, considerando os postulados apontados por Ajzen 

(1991) e a aplicabilidade da teoria em diversos contextos.  
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2.5 Teoria da Ação Planejada  

A Teoria da Ação Planejada (TAP) se configura como uma extensão da Teoria da 

Ação Racional – TAR (AJZEN; FISHBEIN, 1980; FISHBEIN; AJZEN,  1975), e tem se 

destacado como uma das mais citadas e utilizadas em pesquisas acerca da predição de 

comportamentos. (AJZEN, 2001). O modelo da TAP pressupõe que: 1) a intenção se 

configura como o melhor preditor do comportamento; 2) as intenções são determinadas pelas 

atitudes e pelas normas subjetivas e 3) variáveis externas ao modelo tem somente efeitos 

indiretos sob o comportamento (efeitos de mediação e moderação, por exemplo). A TAP é 

considerada uma extensão da TAR, visto que adiciona a variável “percepção de controle 

comportamental” ao modelo teórico. (ABRAHAM; SHEERAN, 2003).  

Nessa teoria, postulam-se três conceitos que determinam a intenção de realizar um 

comportamento, a saber: atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental. 

(Figura 1). No que tange as atitudes, essas se referem ao grau de uma avaliação individual (p. 

ex: favorável ou desfavorável) frente a um objeto; por outro lado, as normas subjetivas se 

configuram como fatores sociais que indicam como um indivíduo percebe a pressão social 

para realizar ou não um comportamento; e, por fim, a percepção de controle se refere à 

percepção de facilidade ou dificuldade em realizar um comportamento específico, baseada em 

experiências passadas e na avaliação dos impedimentos e obstáculos para se comportar de 

uma determinada forma. (AJZEN, 1991). Adicionalmente, esse mesmo autor aponta que a 

percepção de controle, junto com a intenção comportamental, pode ser usada diretamente para 

prever a realização do comportamento, confirmando a importância das duas variáveis para o 

modelo teórico.  

Como mencionado, para o modelo da TAP, os comportamentos são influenciados 

pelas intenções e estas são afetadas pelas atitudes, pelas normas subjetivas e pela percepção 

de controle comportamental. Nessa direção, Ajzen (1991) afirmou que essas três últimas 

variáveis são determinadas pelas crenças, que se referem às informações que a pessoa tem 

acerca de um objeto (p. ex.: comportamento, pessoas, instituições), sendo adquiridas por meio 

de informações recebidas ou de observação. Dessa forma, menciona-se três tipos de crenças e 

sua relação com as variáveis do modelo: 1) crenças comportamentais, que influenciam as 

atitudes; 2) crenças normativas, que constituem a determinação das normas subjetivas e 3) 

crenças de controle, que instituem as bases para a percepção do controle comportamental. 

Nesse contexto, vale enfatizar que a importância desses três tipos de crenças varia em função 

de cada comportamento e de cada indivíduo. Desse modo, quanto mais fortes as crenças 
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acerca da motivação pessoal e social e das habilidades necessárias para fazer algo, maior a 

probabilidade de o indivíduo se comportar de uma forma específica. (ENGLE et al., 2010).  

 

Figura 1 - Modelo da Teoria da Ação Planejada (Fonte: AZJEN, 1991) 

 

Estudos têm demonstrado a aplicabilidade do modelo de Ajzen (1991) em 

diversos países, considerando uma multiplicidade de comportamentos, a exemplo do Canadá 

(TAYLOR; TODD, 1995), Dinamarca e Suécia (HANSEN; MØLLER; STUBBE, 2004), 

Bélgica (CANNIÈRE; PELSMACKER; GEUENS, 2009; VERMEIR; VERBEKE, 2008), 

Itália, Finlândia e Reino Unido (ARVOLA et al., 2008), África do Sul (AARØ et al., 2006; 

BOER; MASHAMBA, 2005), Etiópia (ABAMECHA; GODESSO; GIRMA, 2013), Espanha 

(AGUILAR‐LUZÓN et al., 2012), Jordânia (AL-DEBEI; AL-LOZI; 

PAPAZAFEIROPOULOU, 2013), Irã (ALI et al., 2011; ALLAHVERDIPOUR; JALILIAN; 

SHAGHAGHI, 2012), Alemanha (BAMBERG; SCHMIDT, 2003),  Bulgária (BILLARI; 

PHILIPOV; TESTA, 2009), dentre outros.  

Na pesquisa de Sarmiento, García e Doménech (2011) aferiu-se como as variáveis 

do modelo da TAP influenciavam no comportamento de leitura, considerando uma amostra de 

305 estudantes da cidade do México. Os resultados indicaram correlações significativas entre 

as variáveis do modelo, tendo os índices (r de Pearson) variado entre 0,11 a 0,72, 

considerando a relação da intenção com as normas subjetivas e atitudes, respectivamente. 

Adicionalmente, constatou-se que a intenção em emitir o comportamento de leitura e 

correlacionou significativamente com esse comportamento (r = 0,15). Norman (2011), por sua 

vez, verificou em que medida as variáveis do modelo de Ajzen (1991) explicavam o consumo 

excessivo de álcool entre estudantes universitários e apontou que as atitudes, as normas 

subjetivas e a percepção de controle comportamental explicaram 75% da variância do 
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consumo de bebidas alcoólicas [R
2 

= 0,75; F(4,132) = 99,32, p ≤ 0,001], sendo as atitudes, a 

única variável com contribuições independentes para a equação da regressão (β = 0,69; p ≤ 

0,001).  

Em contexto brasileiro, pode-se citar o estudo de D’amorim, Freitas e Sá (1992), 

que verificaram a motivação para fazer o autoexame de mama, utilizando o modelo de Ajzen 

(1991). Os resultados evidenciaram que as atitudes não influenciaram a intenção em praticar o 

autoexame; entretanto, a norma subjetiva e a  percepção de controle comportamental  se 

correlacionaram significativamente (p ≤ 0,001) com a intenção (r = 0,42 e r = 0,21, 

respectivamente). Ademais, apontou-se que a norma subjetiva configurou-se como o melhor 

preditor da intenção (R múltiplo = 0,50, R
2
 = 0,25, β = 0,25), o que remete à influência da 

pressão social (por exemplo, família, médicos e amigos) sobre esse comportamento. Do 

mesmo modo, Matos, Veiga e Reis (2009), verificaram os fatores motivacionais que 

influenciavam a prática de sexo com segurança em uma amostra de estudantes de  Belo  

Horizonte (MG). Ao mensurarem os antecedentes da intenção em usar preservativo  

masculino, esses autores destacaram que os resultados da análise de regressão não apontaram 

as atitudes como variáveis explicativas da intenção; por outro lado, as normas subjetivas e a 

percepção de controle comportamental se mostraram como preditores significativos (p ≤ 

0,001) desse comportamento (β = 0,29 e β = 0,45, respectivamente). Cavalcanti, Dias e Costa 

(2005), por sua vez, verificaram em que medida as atitudes e as normas subjetivas se 

correlacionavam com a intenção de fazer dieta para redução de peso, considerando uma 

amostra de 189 pacientes obesos. Os resultados indicaram correlações moderadas entre 

atitude e  intenção (r = 0,34; p ≤ 0,01) e intenção e norma subjetiva (r = 0,34; p ≤ 0,05). 

Como exposto, os estudos apontam para a relação entre as variáveis do modelo de Ajzen 

(1991) e a predição de distintos comportamentos; entretanto, constata-se que essa relação 

depende do comportamento avaliado, pois em alguns resultados as atitudes não se apresentam 

como preditores significativos.  

Quando se leva em conta os comportamentos dos condutores, pode-se assinalar a 

pesquisa desenvolvida por Pelsmacker e Janssens (2007), cujo objetivo era construir um 

modelo acerca dos fatores direta e indiretamente relacionados com o comportamento de 

dirigir mantendo o limite de velocidade, tendo por base a Teoria da Ação Planejada. Dentre 

outros resultados, esses autores reportaram que as atitudes se correlacionaram positivamente 

com a intenção e o comportamento dos condutores (r = 0,36 e r = 0,55, respectivamente), 

sendo estas, variáveis importantes para a compreensão desse comportamento. Chorlton, 

Conner e Jamson (2012), por sua vez, pesquisaram a intenção de motociclistas em dirigir 



33 

 

 

acima do limite de velocidade e apontaram que atitudes positivas frente a esse comportamento 

se correlacionaram diretamente com a intenção de dirigir acima do limite de velocidade (r = 

0,59; p ≤ 0,05), sendo as atitudes e a percepção de controle comportamental preditores 

significativos da intenção (R
2
 = 0,42, ΔR

2
 = 0,27, F = 75,08, p ≤ 0,001). Adicionalmente, em 

estudo com 879 motoristas da Noruega que afirmaram ingerir bebida alcoólica ao menos uma 

ou duas vezes por ano, Moan e Rise (2011) apontaram resultados significativos (p ≤ 0,001) 

para a relação entre atitudes e intenção comportamental (r = 0,13) e intenção e percepção de 

controle (r = 0,33), ainda que os valores tenham se apresentado de baixos a moderados.  

Em suma, o modelo teórico proposto por Ajzen (1991) tem sido utilizado em 

diversos estudos, seja para avaliar variáveis correlatas, e/ou para estabelecer modelos 

preditivos acerca de distintos comportamentos, sobretudo quando se leva em conta o contexto 

do trânsito. Nesse sentido, no presente estudo, pretende-se inicialmente, elaborar a Escala de 

Comportamentos no Trânsito (Estudo 1); e em seguida, testar a influência das atitudes, das 

normas subjetivas e da percepção de controle na intenção comportamental de motoristas 

(Estudo 2), conforme se expõe nos próximos tópicos.  

 

 



 

 

3 ESTUDO 1 – CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE COMPORTAMENTOS NO TRÂNSITO  
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3.1 Método 

Esse estudo teve como objetivo elaborar um instrumento que descrevesse 

comportamentos que ocorrem no trânsito, a partir das infrações definidas no Código de 

Trânsito Brasileiro. (BRASIL, 2010). Especificamente, efetivaram-se três etapas empíricas 

cujos objetivos eram analisar as infrações expostas no Código e elaborar um instrumento que 

contemplasse os comportamentos que ocorrem com mais frequência no trânsito de Fortaleza 

(CE). Uma descrição mais detalhada dessas etapas pode ser vista a seguir.  

3.1.1 Amostra 

Nessa etapa, contou-se com uma amostra de 271 pessoas da população geral da 

cidade de Fortaleza – CE, residentes nos bairros das sete Regionais. As idades dos 

participantes variaram de 18 a 80 anos (m = 34,7; dp = 13,8), sendo a maioria do sexo 

masculino (53,2%), solteira (48,3%), condutores de carro (Categoria B – 69,7%), com ensino 

superior completo (40,4%). Esta amostra foi de conveniência (não-probabilística), 

participando aquelas pessoas que, ao serem convidadas, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I). Uma descrição mais detalhada acerca dos 

participantes pode ser vista na Tabela 1.  

3.1.2 Instrumentos 

Os participantes responderam a um livreto com as seguintes partes:  

Versão preliminar da Escala de Comportamentos no Trânsito. Para a elaboração 

do instrumento, inicialmente foi feito um levantamento acerca de todos os comportamentos 

infratores descritos no Código de Trânsito Brasileiro. (BRASIL, 2010). Com esse 

levantamento, constatou-se a existência de 220 infrações que foram descritas em formato de 

itens. Devido a grande quantidade de conteúdo, optou-se por distribuir os comportamentos 

(itens) em cinco subescalas, resultando em um total de 44 itens em cada versão do 

instrumento (p. ex: “Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado”, “Parar na 

faixa para pedestres”, “Usar indevidamente a buzina”, “Dirigir usando fone de ouvido”, 

“Dirigir usando celular”). Nessa etapa, objetivou-se avaliar se os condutores conheciam as 

situações descritas e com que frequência aconteciam no trânsito de Fortaleza (CE). As 

respostas foram dadas em uma escala de 5 pontos (1 = Nunca a 5 = Sempre); caso o 

participante não entendesse o item descrito, deveria marcar  “Não entendo” (opção “0”). 

(ANEXOS II, III, IV, V e VI).  

Caracterização da Amostra. Composta por perguntas como sexo, escolaridade, 

religião, estado civil, classe social, categoria da Carteira Nacional de Habilitação, tipo de 

veículo que dirige (carro, motocicleta, caminhão, etc.), modelo do veículo.  (ANEXO VII).   
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Tabela 1- Caracterização da Amostra (n = 271). 

Variável  Níveis f %
#
 

Sexo Masculino  141 53,2 

 Feminino 124 46,8 

Estado Civil Solteiro 130 48,3 

 Casado 109 40,5 

 União estável 11 4,1 

 Divorciado 13 4,8 

 Viúvo 2 0,7 

 Outro 4 1,5 

Escolaridade Fundamental Incompleto 7 2,6 

 Fundamental Completo 3 1,1 

 Médio Incompleto 11 4,1 

 Médio Completo 38 14,2 

 Superior Incompleto 100 37,5 

 Superior Completo 108 40,4 

Categoria CNH* A
1
 19 7,0 

 B
2
 189 69,7 

 C
3
 2 0,7 

 D
4
 6 2,2 

 E
5
 2 0,7 

 AB 43 15,9 

 AC 1 0,4 

 AD 1 0,4 

 AE 1 0,4 

Regionais
1
 I 17 7,1 

 II 76 31,8 

 III 33 13,8 

 IV 57 23,8 

 V 26 10,9 

 VI 24 10,0 

 Centro 6 2,5 

Nota: # = Porcentagem Válida. *CNH = Carteira Nacional de Habilitação. 1 = Habilitação para conduzir 

motocicleta; 2 = Habilitação para conduzir carro; 3 = Habilitação para conduzir veículo utilizado em transporte 

de cargas; 4 = Habilitação para conduzir veículo para transporte de passageiros com lotação acima de 8 lugares; 

5 = Habilitação para conduzir carreta.    

 

3.1.3 Procedimentos  

A coleta de dados ocorreu em ambientes públicos. Os respondentes foram 

convidados a participar do estudo, e àqueles que concordaram, solicitou-se que respondessem 

o questionário individualmente, sendo informado de que a participação era voluntária e 

anônima. Em média, 15 minutos foram suficientes para a conclusão do questionário. 

                                                 
1
 As Regionais representam áreas que dividem o território da cidade de Fortaleza. No total, são consideradas sete 

áreas (Regionais I, II, III, IV, V, VI e Centro), nas quais estão localizadas subprefeituras responsáveis por trazer 

desenvolvimento para os bairros de cada área. (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2015)  

 



37 

 

 

3.1.4 Análise dos dados 

As análises foram efetuadas por meio do software SPSS (versão 19). Além das 

estatísticas descritivas (medidas de tendência central e de dispersão), realizou-se inicialmente 

um Teste t de Student, para avaliar o poder discriminativo dos itens e, em seguida, calculou-se 

a frequência de respostas para cada item, agrupando-as em duas classificações: “Baixa 

Frequência” (respostas de 0 a 2) e “Alta Frequência” (respostas de 3 a 5). Optou-se por essas 

análises pois se buscava verificar em que medida os itens discriminavam respondentes com 

pontuações próximas e selecionar os comportamentos que ocorriam com mais frequência no 

trânsito de Fortaleza, a fim de construir uma escala com itens representativos de infrações que 

ocorrem nesse contexto.  

3.2 Resultados (Etapa I) 

Inicialmente, checou-se o poder discriminativo dos itens da escala por meio de 

grupos critérios internos. Para tanto, agrupou-se os participantes cujas pontuações totais se 

localizaram abaixo e acima da mediana empírica da Escala de Comportamentos no Trânsito 

em cada tipo de questionário (Mdn1 = 2,68; Mdn2 = 1,91; Mdn3 = 2,39; Mdn4 = 2,55; Mdn5 = 

2,83), chamando-os, respectivamente, de grupo critério inferior e superior. Com o teste t, 

foram comparadas as médias dos dois grupos para cada item, para verificar em que medida 

eles diferenciavam os respondentes com pontuações próximas. Em seguida, calculou-se a 

frequência de repostas para cada item, classificando-as em “Alta Frequência” ou “Baixa 

Frequência”.
2
  

A partir desses resultados, consideraram-se para a próxima etapa apenas os itens 

com poder discriminativo e “Alta Frequência” acima de 50%, pois discriminaram os 

participantes com pontuações próximas e possuíam maiores frequências de respostas. Desse 

modo, tendo em conta os cinco tipos de questionários foram selecionados para a próxima 

etapa, um total de 83 itens.  

3.3 Etapa II (Reformulação dos itens e Análise de juízes) 

Considerando os 83 itens, decidiu-se por revisar o conteúdo de cada um, tendo em 

conta que a forma como estavam escritos, remetia à descrição ipsis literis das infrações 

descritas no Código de Trânsito Brasileiro (p. ex: “Estacionar sobre marcas de canalização”; 

“Deixar de reduzir a velocidade em pista escorregadia”; “Transitar com o veículo na 

contramão em vias de sentido duplo”). Nessa direção, as reformulações foram feitas a fim de 

modificar os itens dúbios, sintetizar aqueles que possuíam conteúdo semelhante e utilizar 

                                                 
2
 Os resultados dessas análises podem ser observados nos Apêndices A, B,C, D e E. 
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descrições que se aproximassem com as situações cotidianas que ocorrem no trânsito (p. ex: 

“Se o sinal está vermelho e não vem outro veículo, sigo meu caminho”; “Em placas de 

PARE, quando não vem carro, reduzo a velocidade e passo”). Após essa revisão, a escala 

ficou composta por 51 itens.  

Com essa nova versão, optou-se por realizar uma análise de juízes, adotando o 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), a fim de verificar o grau de concordância entre 

avaliadores. Dessa forma, os 51 itens foram organizados em um questionário impresso em que 

cada um deveria ser avaliado nos critérios Clareza de Linguagem, Pertinência Prática e 

Relevância Teórica, considerando uma escala Likert de 5 pontos (1 = Pouca a 5 = Muita). A 

partir da avaliação de três psicólogos, calculou-se o CVC de todos os itens para cada critério 

avaliado, sendo considerados para a próxima etapa apenas itens com índices iguais ou 

superiores a 0,8. (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 2010).  

Tendo em conta esse critério, dois itens foram retirados da escala (“Uso as luzes 

do veículo indevidamente” e “Quando estou dirigindo moto, não me preocupo se o capacete 

tem viseira”), em razão de não alcançarem total concordância entre os juízes (CVC < 0,8). Ao 

final dessa avaliação, foram mantidos 49 itens no instrumento, sendo 40 gerais (itens 

referentes a comportamentos de motoristas de carro e motocicleta), 4 (quatro) específicos de 

carro (“Quando estou dirigindo...” “Coloco o braço fora da janela”, “Uso cinto de 

segurança”, “Uso apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a marcha” e 

“Escuto música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem”) e 5 (cinco) 

específicos de motocicleta (p. ex.: “Quando estou dirigindo moto, acendo os faróis”, “Levo o 

passageiro sem capacete”, “Uso capacete”). 

Após essas análises, com o intuito de testar novamente os parâmetros 

psicométricos do instrumento, elaborou-se uma versão online do questionário, contendo os 49 

itens que atenderam ao critério de CVC superior a 0,80. Uma descrição mais detalhada acerca 

dessa etapa pode ser vista no tópico a seguir.  

3.4 Etapa III (Aplicação online) 

3.4.1 Amostra  

Participaram desta etapa 248 usuários do Facebook, a maioria entre 18 e 25 anos 

(58,2%), do sexo feminino (53,7%), solteira (77,0%), com ensino superior completo (49,1%), 

renda familiar acima de 4 salários mínimos (72,2%), carteira de motorista com categoria “B” 

(76,6%), condutores de veículo próprio (51,1%), com seguro (77,2%). A descrição mais 

detalhada dos participantes pode ser vista na Tabela 2.  
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Tabela 2- Caracterização da Amostra (n = 248) 

Variável  Níveis f %
#
 

Sexo Feminino 123 53,7 

 Masculino 106 46,3 

Estado Civil Solteiro 177 77,0 

 Casado 40 17,4 

 União estável 6 2,6 

 Divorciado 5 2,2 

 Outros 2 0,9 

Escolaridade Fundamental Incompleto 1 0,4 

 Médio Completo 9 3,9 

 Superior Incompleto 107 46,5 

 Superior Completo 113 49,1 

Categoria CNH* A
1
 24 10,4 

 B
2
 177 76,6 

 D
3
 2 0,9 

 AB
4
 28 12,1 

Renda Mensal Menos de 1 salário mínimo 8 3,5 

 Entre 1 e 2 salários mínimos 14 6,1 

 Entre 2 e 3 salários mínimos 23 10,0 

 Entre 3 e 4 salários mínimos 19 8,3 

 Mais que 4 salários mínimos 166 72,2 

Nota: # = Porcentagem Válida. *CNH = Carteira Nacional de Habilitação. 1 = Habilitação para conduzir 

motocicleta; 2 = Habilitação para conduzir carro; 3 = Habilitação para conduzir veículo para transporte de 

passageiros com lotação acima de 8 lugares; 4 = Habilitação para conduzir motocicleta e carro.  

 

3.4.2 Instrumentos 

Solicitou-se aos participantes que respondessem ao instrumento de 

comportamentos no trânsito e perguntas que compunham a caracterização da amostra (sexo, 

idade, escolaridade, categoria da Carteira Nacional de Habilitação, tipo de veículo que 

costuma conduzir, renda mensal, dentre outras).  

Escala de Comportamentos no Trânsito. Nessa etapa, a escala foi composta por 

49 itens referentes comportamentos dos motoristas. Desse total, 4 (quatro) itens eram 

específicos de carro (“Quando estou dirigindo, coloco o braço fora da janela”; “Uso cinto 

de segurança”; “Uso apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a marcha”; e 

“Escuto música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem”) e, 5 (cinco) 

específicos de motocicleta (p. ex.: “Quando estou dirigindo moto, acendo os faróis”; “Levo o 

passageiro sem capacete”; “Uso capacete”). Solicitou-se aos participantes que indicassem, 

utilizando uma escala Likert de 5 pontos (1 = Nunca a 5 = Sempre), o quanto cada uma das 

situações ocorria em seu dia a dia como motorista. (ANEXOS VIII, IX). 
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3.4.3 Procedimentos 

A coleta dos dados se deu em meio eletrônico, com divulgação online e tabulação 

automática dos dados. Para a divulgação, enviou-se de forma aleatória o link da pesquisa para 

murais e caixas de mensagens de usuários do Facebook.  Na  ocasião,  foram informados os 

objetivos do estudo e que a participação seria voluntária e anônima. Em  cada  link,  o  

participante  deveria indicar o tipo de veículo que mais costuma dirigir, e em função de sua 

resposta, era direcionado para o questionário referente ao veículo que conduzia (carro ou 

motocicleta). Caso o participante clicasse na opção “Carro”, seria direcionado para o 

questionário que continha os 40 itens gerais e os 4 itens específicos de carro; caso clicasse na 

opção “Motocicleta”, o questionário era composto pelos 40 itens gerais e os 5 específicos de 

motocicleta.   

Na tela de apresentação de pesquisa, informava-se o objetivo geral, indicando que 

a mesma tinha como propósito reunir informações acerca de diversos aspectos relacionados 

ao trânsito de Fortaleza (CE). Enfatizou-se o caráter voluntário e anônimo da participação e 

que o respondente deveria, antes de prosseguir, acessar ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (ANEXO X). Nesse termo, foi enfatizado que clicando em “Prosseguir”, o 

colaborador estaria concordando em participar, sendo, portanto, direcionado ao questionário. 

Um tempo médio de 15 minutos foi suficiente para a conclusão da participação. 

3.4.4 Análise dos Dados  

As análises foram efetuadas por meio do software SPSS (versão 19). Nessa etapa, 

consideraram-se apenas as respostas dos motoristas de carro (categoria B), pois poucos 

respondentes afirmaram serem condutores de motocicleta e ônibus (categorias A e D), 

dificultando a realização das análises. Desse modo, inicialmente calcularam-se as estatísticas 

descritivas (medidas de tendência central e de dispersão), e realizou-se um Teste t de Student, 

para avaliar o poder discriminativo dos itens. Em seguida, verificou-se a adequação da matriz 

de dados correspondente, com o objetivo de se realizar uma análise de componentes 

principais, considerando o Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett.  

Para conhecer a estrutura fatorial do conjunto de itens, foi realizada uma análise 

de Componentes Principais (ACP), com rotação oblimim. Contudo, antes de prosseguir 

buscou-se observar os critérios de Kaiser e Cattell a fim de avaliar o número possível de 

fatores a serem extraídos da matriz de dados. Na ACP, verifica-se quantos componentes 

existem nos dados e em que medida uma variável contribui com o componente. Nesse 

contexto, para decidir se um fator é estatisticamente importante, adotam-se alguns critérios, a 
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exemplo do critério de Cattell e de Kaiser. No primeiro, determina-se um gráfico de 

declividade, no qual o ponto de corte para selecionar o fatores é definido pelo ponto de 

inflexão do gráfico. No segundo, recomenda-se reter fatores que possuam variância explicada 

maior que 1 (autovalor > 1). Ademais, optou-se por utilizar a rotação oblimim assumindo-se a 

relação entre os fatores. Com esse tipo de rotação, as cargas dos itens são maximizadas em 

um fator e, minimizadas em outro, permitindo a melhor interpretação dos dados. Acerca do 

KMO e do Teste de Esfericidade de Bartlett, aponta-se valores mínimos de 0,50 e 

significativos, respectivamente, como indicativos da pertinência em realizar a análise de 

componentes uma vez que esses parâmetros comprovam que a matriz de dados não é uma 

matriz de identidade, sendo as variáveis relacionadas. (FIELD, 2009).  

Por fim, para verificar a homogeneidade e a precisão dos itens, bem como a 

confiabilidade da escala, calcularam-se correlações item-total corrigidas e o alfa de Cronbach.  

3.5 Resultados (Etapa III) 

Do mesmo modo que na Etapa I, o poder discriminativo dos itens foi estabelecido 

por meio de grupos critérios internos, considerando os participantes (condutores de carro) 

cujas pontuações totais se localizaram abaixo e acima da mediana empírica da Escala de 

Comportamentos no Trânsito (Mdn = 2,82), chamando-os de grupo critério inferior e superior, 

respectivamente; com o Teste t, foram comparadas as médias dos dois grupos para cada item 

do instrumento. (Tabela 3). 

Após o cálculo do poder discriminativo, constatou-se que 24 itens discriminaram 

significativamente os grupos critérios. Desse modo, a fim de conhecer a estrutura fatorial da 

medida, calculou-se os valores do KMO (0,74) e do Teste de Esfericidade de Bartlett [
2
 

(276) = 869,27; p ≤ 0,001]. Com esses resultados, realizou-se uma análise de componentes 

principais, com rotação oblimin, sem fixar o número de fatores, considerando os critérios de 

Kaiser e de Cattell. De acordo com o critério de Kaiser, pôde-se extrair até 8 fatores que 

explicam 56,46% da variância total. Por outro lado, quando considerado o critério de Cattell, 

verificou-se a existência de até 4 fatores. Nessa direção, em função do conteúdo dos itens, 

decidiu-se por extrair dois fatores (comportamentos infratores no trânsito e comportamentos 

pro sociais no trânsito). 
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Tabela 3 - Poder discriminativo dos itens da Escala de Comportamentos no Trânsito 

Itens 
Grupo Superior Grupo Inferior 

Diferença de médias 
I.C.

#
 (95%) 

t 
M DP M DP Max. Min. 

01 1,25 0,53 1,16 0,61 0,09 0,25 0,07 1,126 

02 1,30 0,76 1,07 0,31 0,23 0,40 0,06 2,664* 

03 2,64 1,12 2,08 0,95 0,55 0,84 0,26 3,758** 

04 2,22 1,30 1,64 0,88 0,57 0,89 0,26 3,609** 

05 1,25 0,65 1,14 0,47 0,11 0,27 0,05 1,331** 

06 4,08 1,07 3,22 1,29 0,86 1,19 0,54 5,250 

07 4,65 0,64 4,56 0,72 0,09 0,28 0,10 0,925 

08 1,81 1,16 1,38 0,74 0,43 0,71 0,15 3,053* 

09 2,66 1,13 2,18 1,15 0,48 0,79 0,16 2,962* 

10 1,35 0,84 1,18 0,58 0,17 0,37 0,04 1,618 

11 1,52 0,96 1,21 0,58 0,31 0,54 0,09 2,733* 

12 2,02 1,14 1,70 0,91 0,32 0,60 0,04 2,261*** 

13 1,41 0,99 1,19 0,69 0,22 0,46 0,02 1,769 

14 4,07 1,18 3,39 1,33 0,68 1,02 0,33 3,866** 

15 4,16 1,04 3,65 1,16 0,51 0,82 0,20 3,260** 

16 3,82 0,96 3,66 1,16 0,16 0,45 0,13 1,084 

17 4,48 0,77 3,98 1,19 0,49 0,76 0,22 3,627** 

18 4,69 0,79 4,60 0,76 0,09 0,31 0,12 0,857 

19 2,36 1,42 1,71 1,05 0,65 1,01 0,30 3,667** 

20 2,17 1,02 1,73 0,72 0,44 0,69 0,19 3,443** 

21 1,45 0,83 1,30 0,54 0,15 0,35 0,05 1,524 

22 1,34 0,64 1,22 0,54 0,12 0,29 0,04 1,477 

23 1,07 0,29 1,06 0,27 0,01 0,09 0,07 0,250 

24 1,74 0,89 1,52 0,71 0,22 0,44 0,003 1,999*** 

25 4,85 0,39 4,78 0,64 0,08 0,22 0,06 1,078 

26 3,75 0,99 3,36 1,08 0,39 0,68 0,10 2,676* 

27 4,19 1,00 4,01 1,00 0,18 0,46 0,09 1,315 

28 1,56 0,89 1,32 0,58 0,24 0,46 0,02 2,201*** 

29 1,99 0,90 1,58 0,72 0,41 0,63 0,19 3,677** 

30 4,78 0,44 4,50 0,86 0,28 0,46 0,10 3,105* 

31 3,64 1,14 3,27 1,06 0,37 0,67 0,07 2,411*** 

32 4,48 0,80 4,37 0,83 0,11 0,34 0,16 0,964 

33 1,81 0,96 1,45 0,68 0,36 0,59 0,12 2,983* 

34 3,30 1,23 2,83 1,16 0,47 0,80 0,14 2,817*** 

35 4,27 1,18 4,17 1,17 0,11 0,43 0,22 0,643 

36 4,35 0,91 4,24 0,93 0,11 0,36 0,14 0,857 

37 4,27 0,93 4,23 0,87 0,04 0,29 0,21 0,314 

38 4,39 0,72 4,43 0,82 0,04 0,18 0,25 0,355 

39 4,40 1,11 4,19 1,22 0,21 0,53 0,12 1,251 

40 3,72 1,09 3,65 1,03 0,07 0,36 0,23 0,443 

46 2,55 1,33 2,02 1,17 0,53 0,88 0,18 2,976* 

47 1,68 1,13 1,30 0,70 0,38 0,65 0,11 2,795* 

48 2,32 1,28 1,70 1,10 0,62 0,95 0,28 3,639** 

49 4,64 0,86 4,72 0,78 0,08 0,14 0,31 0,702 

Nota: # = Intervalo de Confiança. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01. 
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Com a fixação de dois fatores (Tabela 4), o primeiro (comportamentos infratores) 

contou com 14 itens (2, 3, 4, 9, 11, 12, 20, 24, 28, 29, 33, 34, 46, 48) e o segundo 

(comportamentos prossociais no trânsito) foi composto inicialmente por três itens (14, 19 e 

26). Entretanto, tendo em conta a relevância do conteúdo, optou-se por incluir os itens 15, 17 

e 31 no fator 2, pois expressam comportamentos prossociais no contexto do trânsito. 

Adicionalmente, os itens 6, 30 e 47 foram então excluídos da escala por terem saturações 

abaixo de 0,30 nos dois fatores. (PASQUALI, 2010). Quanto ao item 8, este apresentou 

valores de saturação próximos nos dois fatores (0,41 e 0,43, no fator 1 e 2, respectivamente). 

Por fim, vale frisar que o item 19 teve carga fatorial superior no segundo fator, entretanto, seu 

conteúdo (“Uso calçado inadequado ou impróprio (ex. sandália de dedo, sapato com salto”) 

remete a comportamento transgressivo à lei de trânsito; desse modo, optou-se por excluí-lo da 

escala. 

Tabela 4 - Estrutura Fatorial da Escala de Comportamentos no Trânsito  fixando a extração de dois fatores. 

Item 

 
Descrição  

Fator 
h

2
 

1 2 

Item 29 Ultrapasso entre outros veículos, mesmo que precise forçar a passagem. 0,64 0,02 0,17 

Item 20 Faço retornos e conversões em locais inadequados. 0,58 0,13 0,31 

Item 3 Se o sinal está vermelho e não vem outro veículo, sigo meu caminho. 0,56 0,14 0,24 

Item 12 Ultrapasso veículos em fila. 0,55 -0,00 0,19 

Item 33 Utilizo qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma delas for 

exclusiva para outros veículos (ex. ônibus). 
0,55 0,11 0,29 

Item 4 Passo por cima da faixa de pedestres quando preciso fazer retornos ou 

curvas. 
0,51 0,01 0,12 

Item 48 Escuto música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora 

escutarem. 
0,50 0,24 0,29 

Item 11 Estaciono sem me preocupar com a posição indicada na vaga. 0,50 0,11 0,30 

Item 34 Se necessário, utilizo o telefone celular. 0,43 0,06 0,22 

Item 24 Se o trânsito para, meto a mão na buzina. 0,42 -0,01 0,58 

Item 9 Ultrapasso pela direita. 0,36 0,04 0,34 

Item 46 Uso apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a marcha. 0,35 0,25 0,13 

Item 2 Costumo jogar objetos na pista. 0,32 0,10 0,32 

Item 28 Costumo fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas. 0,31 0,00 0,19 

Item 47 Coloco o braço fora da janela. 0,29 0,17 0,04 

Item 6 Em placas de PARE, quando não vem carro, reduzo a velocidade e 

passo. 
0,29 0,07 0,11 

Item 15 Se vejo um ciclista, reduzo a velocidade e procuro manter meu carro a 

pelo menos 1 metro de distância dele. 
-0,33 0,64 0,41 

Item 31 Dou passagem aos veículos não motorizados (ex. bicicletas). -0,42 0,55 0,12 

Item 26 Dou preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal 

de trânsito. 
-0,28 0,48 0,51 

Item 17 Reduzo a velocidade ao ver trabalhadores na pista. -0,36 0,48 0,38 

Item 8 Faço uso de bebidas alcoólicas.  0,41 0,43 0,16 

Item 14 Observo se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente. -0,17 0,35 0,16 

Item 19 Uso calçado inadequado ou impróprio (ex. sandália de dedo, sapato com 

salto). 
0,23 0,32 0,14 

Item 30 Em uma rotatória, dou passagem aos veículos que já estejam circulando. -0,26 0,27 0,28 

% Variância explicada 24,98 

Nº de itens 24 

Nota: h
2 
= comunalidade.  
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Em resumo, os itens ficaram agrupados nos dois fatores conforme pode ser visto 

na Tabela 5. Especificamente, quanto à homogeneidade dos itens no fator 1, as correlações 

(rit) variaram entre 0,23 (“Costumo jogar objetos na pista”) e 0,54 (“Ultrapasso entre outros 

veículos, mesmo que precise forçar a passagem”). No que tange à precisão, aponta-se que o 

alfa de Cronbach do primeiro fator (α = 0,75), diminui caso os itens sejam retirados da escala, 

com exceção do item 46, que se retirado, não altera o valor do coeficiente de fidedignidade do 

instrumento. No que tange ao fator 2, as correlações item-total variaram entre 0,20 (“Observo 

se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente”) e 0,44 (“Se vejo um ciclista, reduzo 

a velocidade e procuro manter meu carro a pelo menos 1 metro de distância dele”). Quanto 

ao segundo fator, do conjunto de itens, apenas o item 20, não afeta o valor do alfa da escala 

caso seja retirado, de modo que a exclusão de todos os demais itens diminui o valor do 

coeficiente de precisão. 

   Tabela 5 – Correlação item-total e precisão dos itens da Escala de Comportamentos no Trânsito. 

Item rit Alfa da escala se o item for excluído 

Fator 1 

Item 29 0,54 0,72 

Item 20 0,46 0,72 

Item 3 0,46 0,72 

Item 12 0,45 0,72 

Item 33 0,42 0,73 

Item 4 0,38 0,73 

Item 48 0,39 0,73 

Item 11 0,38 0,73 

Item 34 0,31 0,74 

Item 24 0,34 0,73 

Item 9 0,29 0,74 

Item 46 0,26 0,75 

Item 2 0,23 0,74 

Item 28 0,25 0,74 

α fator = 0,75   

Fator 2 

Item 15 0,44 0,40 

Item 31 0,42 0,41 

Item 26 0,33 0,46 

Item 17 0,33 0,46 

Item 14 0,20 0,53 

α fator  = 0,53   

 

3.7 Discussão  

Esse estudo teve como objetivo elaborar a Escala de Comportamentos no Trânsito 

a partir dos comportamentos descritos no Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 2010). 

Para tanto, efetivaram-se três etapas empíricas a fim de analisar os comportamentos infratores 

definidos pelo Código e elaborar um instrumento que avaliasse aqueles que ocorrem com 

mais frequência no trânsito de Fortaleza (CE).  
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No que tange à construção da versão preliminar da escala, essa foi elaborada a 

partir de todas as infrações descritas no Código de Trânsito vigente no Brasil (BRASIL, 

2010). Para fins de aplicação, optou-se por distribuir os 220 itens referentes às infrações, em 

cinco tipos de questionários. Dessa forma, o participante deveria responder apenas uma das 

versões do instrumento, o que tornou possível diminuir significativamente a quantidade de 

conteúdo avaliada por cada pessoa, reduzindo o efeito de possíveis vieses de resposta.   

Após essa etapa, procedeu-se com a coleta de dados objetivando selecionar os 

itens com poder discriminativo e alta frequência de respostas. Esses critérios foram 

estabelecidos a fim de reunir para a próxima etapa, apenas os itens que conseguissem 

diferenciar participantes com pontuações próximas e com alta frequência de respostas, 

evidenciando que representavam comportamentos que ocorriam com frequência no trânsito de 

Fortaleza. Como descrito nos resultados, dos 220 itens analisados, apenas 83 atenderam aos 

dois critérios estabelecidos, demonstrando que mais da metade dos itens não representavam 

comportamentos que ocorrem cotidianamente em Fortaleza.  

Após essa etapa, optou-se por reformular o conteúdo dos itens dado que buscava-

se torná-los mais compreensíveis aos respondentes. Nesse contexto, as modificações foram 

feitas a fim de aprimorar as propriedades psicométricas do instrumento e utilizar descrições 

que se aproximassem das situações cotidianas que ocorrem no trânsito, reduzindo a 

dificuldade dos itens. Adicionalmente,  nessa etapa, contou-se com a colaboração de três  

juízes (psicólogos) que avaliaram a escala a partir dos critérios de clareza de linguagem, 

pertinência prática e relevância teórica. Dessa forma, levou-se em conta o Coeficiente de 

Validade de Conteúdo (CVC) para verificar o grau de concordância entre os juízes. Com essa 

avaliação, esperava-se contar para a próxima etapa somente com itens com CVC’s acima de 

0,8, assim como recomendado na literatura. (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; 

TEODORO, 2010). Como assinalado, apenas dois itens não apresentaram CVC acima de 0,80 

(“Uso as luzes do veículo indevidamente” e “Quando estou dirigindo moto, não me preocupo 

se o capacete tem viseira”), demonstrando não haver concordância entre os juízes 

considerando os critérios de avaliação.  

Assim como apontado por Pasquali (2010), com a análise de juízes completam-se 

os procedimentos teóricos para a construção de instrumentos. Nesse sentido, após essa etapa, 

realizou-se outra aplicação da Escala de Comportamentos no Trânsito com o objetivo de 

verificar os parâmetros psicométricos da medida, considerando para tanto, uma amostra de 

usuários do Facebook. Vale ressaltar que, apesar do questionário apresentar duas versões 

(carro e motocicleta), os respondentes foram em sua maioria motoristas de carro, o que 
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impossibilitou a realização das análises considerando os itens (comportamentos) específicos 

para condutores de motocicleta. Desse modo, apesar da divulgação do estudo ter ocorrido de 

maneira aleatória, é possível concluir que a amostra de motociclistas não foi contemplada de 

maneira efetiva, seja por falhas na divulgação, desistência dos respondentes  ou recusa em 

participar do estudo.   

Nesse contexto, considerando a versão do instrumento para motoristas com 

categoria “B” (condutores de carro), inicialmente calculou-se o poder discriminativo dos 51 

itens. Desse total, apenas 24 conseguiram discriminar os grupos critérios internos, indicando 

que diferenciavam os participantes com pontuações próximas. Em seguida, comprovou-se a 

pertinência em realizar uma análise fatorial do instrumento, tendo em conta os valores 

satisfatórios do KMO e do Teste de Esfericidade de Bartlett. Com essa análise, buscava-se 

conhecer as possíveis estruturas fatoriais da medida, considerando os critérios de Kaiser e 

Cattell. Entretanto, como apontado, não houve consenso acerca da dimensionalidade da escala 

tendo por base esses critérios. Desse modo, levando em conta que a escala foi elaborada nesse 

estudo, e não havendo pesquisas que permitam a comparação dos resultados encontrados 

acerca da estrutura fatorial mais adequada, optou-se, adicionalmente, por considerar como 

critério de avaliação o conteúdo dos itens, sendo possível agrupá-los em dois fatores.  

Com a fixação de dois fatores, comprovou-se que o primeiro continha itens 

referentes a infrações de trânsito (p. ex: “Ultrapasso entre outros veículos, mesmo que precise 

forçar a passagem”; “Faço retornos e conversões em locais inadequados”); o segundo, por 

outro lado, contava com itens acerca de comportamentos prossociais no trânsito, como 

respeito aos pedestres e ciclistas (p. ex: “Dou preferência aos pedestres na faixa, mesmo 

quando não há um sinal de trânsito”.). No que se refere aos itens 6, 30 e 47, aponta-se que 

esses tiveram saturações inferiores ao mínimo recomendado na literatura. Como exposto por 

Pasquali (2010), espera-se que a carga fatorial de um item seja de pelo menos |0,30|, pois a 

saturação representa o grau de relação entre o item e o fator ao qual ele pertence, sendo esse 

valor a carga mínima necessária para que o item seja representativo do fator.     

Especificamente quanto ao item 8 (“Faço uso de bebidas alcoólicas”), este 

apresentou saturações próximas nos dois fatores, não sendo possível distribuí-lo em função 

desse critério. Por outro lado, quando se considera o conteúdo do item, constata-se que se 

trata de um comportamento transgressivo à lei de trânsito e que portanto, deveria pertencer ao 

primeiro fator. Apesar disso, esse item representa um comportamento que provavelmente 

sofre influência da desejabilidade social, tendo em conta que a associação entre ingerir 

bebidas alcoólicas e conduzir veículo automotor é rigidamente punida com multa e suspensão 
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da permissão para dirigir, o que pode ter influenciado significativamente as respostas dos 

participantes. Por essas questões, optou-se por retirá-lo da escala, uma vez que poderia 

enviesar as respostas aos demais itens do instrumento.  

No que tange ao item 19 [“Uso calçado inadequado ou impróprio (ex. sandália 

de dedo, sapato com salto”)], cabe enfatizar que teve maior carga fatorial no fator 2. Contudo, 

ao avaliar-se o conteúdo do item, parece pertinente classificá-lo como um item do primeiro 

fator (comportamentos infratores). Por outro lado, ao conter as palavras “inadequado” e 

“impróprio”, esse item fere o critério de clareza exposto por Pasquali (2010), por utilizar frase 

com referência negativa, o que pode ter contribuído para os resultados encontrados. Nessa 

direção, do mesmo modo que o item 8, optou-se por retirar o item 19 da escala, a fim de 

reduzir possíveis efeitos que interferissem nos índices de validade e de precisão. Nessa 

direção, após a distribuição dos itens nos dois fatores tendo em conta as cargas fatoriais e o 

conteúdo, calculou-se as correlações item-total e os valores do alfa de Cronbach para cada 

fator.  No que tange aos níveis de homogeneidade, encontraram-se para o fator 1 valores entre 

0,23 (item 2) e 0,54 (item 29). Especificamente, aponta-se que os itens 2, 9, 28 e 46, tiveram 

valores de correlações item total inferiores ao recomendado pela literatura (rit < 0,30; FIELD, 

2009). Vale enfatizar que todos esses itens se referem a comportamentos infratores as leis de 

trânsito, e teoricamente, deveriam se relacionar significativamente com o conjunto total de 

itens do fator 1. Ao mesmo tempo, ressalta-se a possível influência da desejabilidade social 

nas respostas dos participantes, pois todos os comportamentos descritos nesses itens, são 

reprovados social e legalmente (“Costumo jogar objetos na pista”; “Ultrapasso pela 

direita”; “Costumo fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas”; “Uso 

apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a marcha”). Desse modo, ainda 

que os índices de homogeneidade tenham sido inferiores aos recomendados, decidiu-se por 

considerá-los na versão final da escala, tendo em conta os valores das cargas fatoriais dos 

itens.     

Ainda acerca homogeneidade, nos itens do fator 2 (comportamentos prossociais 

no trânsito), obtiveram-se valores entre 0,20 (item 14) e 0,44 (item 15). Como visto, o item 14 

(“Observo se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente”), apresentou 

homogeneidade abaixo do recomendado, ainda que tenha exibido saturação satisfatória no 

segundo fator (0,35). De fato, ainda que o item 14 represente uma medida de segurança, seu 

conteúdo discrepa do padrão seguido pelos demais itens do segundo fator, de modo que 

evidenciam claramente comportamentos relacionados aos pedestres e aos veículos não 

motorizados (bicicletas). Desse modo, apesar do valor da correlação item total, decidiu-se por 
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manter o item na escala, tendo em conta que ele representa um comportamento de respeito as 

leis de trânsito e que contribui para a segurança viária, condizente com o conteúdo do fator 2.    

No que se refere à consistência interna (alfa de Cronbach) da Escala de 

Comportamentos no Trânsito, constatou-se que o fator 1 apresentou coeficiente de precisão (α 

= 0,75) satisfatório, assim como apontado na literatura (0,70; MAROCO; GARCIA-

MARQUES, 2006; PASQUALI, 2010), comprovando a adequada precisão dos itens. Por 

outro lado, tendo em conta o fator 2, enfatiza-se que o valor do alfa de Cronbach (α = 0,53), 

foi inferior ao mínimo apontado como aceitável; entretanto, ao considerar os objetivos da 

escala, o valor do coeficiente de precisão encontrado não afeta a qualidade da medida, por não 

se tratar de um instrumento diagnóstico.    

Em resumo, aponta-se que os objetivos do Estudo 1 foram cumpridos 

satisfatoriamente, pois se elaborou uma Escala de Comportamentos no Trânsito tendo por 

base os comportamentos contidos no Código de Trânsito vigente no Brasil. Além disso, 

ressalta-se que esse estudo contribui para as pesquisas acerca das infrações de trânsito, dado 

que em contexto brasileiro, não existem medidas que avaliem especificamente esses 

comportamentos. Contudo, deve-se salientar que o presente estudo se configura como uma 

etapa para alcançar o objetivo principal desta dissertação, que é testar a influência das 

atitudes, das normas subjetivas e da percepção de controle na intenção comportamental de 

motoristas para realizarem comportamentos infratores ou prossociais no trânsito. Tendo em 

conta esse objetivo, realizou-se um segundo estudo, cujas especificidades são expostas a 

seguir. 



 

 

4 ESTUDO 2 – MODELO PREDITIVO PARA A INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 

DE MOTORISTAS 
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Este estudo tem por objeto verificar em que medida as atitudes, as normas 

subjetivas e a percepção de controle comportamental predizem a intenção comportamental 

dos motoristas.  

 4.1 Método 

4.1.1 Delineamento e Hipóteses 

Essa pesquisa trata-se de estudo quantitativo, com delineamento correlacional, de 

natureza ex post facto, considerando dois conjuntos de variáveis: critério (intenção 

comportamental) e antecedentes (atitudes, normas subjetivas e percepção de controle 

comportamental). Tendo em conta a revisão da literatura especializada, foram elaboradas as 

seguintes hipóteses:  

Hipótese 1. A intenção em cometer infrações no trânsito se correlacionará 

negativamente com as pontuações em atitudes.  

Hipótese 2. A intenção em realizar comportamentos prossociais no trânsito se 

correlacionará negativamente com as pontuações em atitudes.  

Hipótese 3. Considerando os comportamentos infratores, a intenção se 

correlacionará negativamente com a medida de norma subjetiva.  

Hipótese 4. Nos comportamentos prossociais, a intenção se correlacionará 

negativamente com a medida de norma subjetiva.  

Hipótese 5. As pontuações em intenção se correlacionarão positivamente com as 

obtidas em percepção de controle comportamental, considerando os comportamentos 

infratores trânsito. 

Hipótese 6. A intenção se correlacionará positivamente com a percepção de 

controle comportamental, considerando os comportamentos prossociais no trânsito. 

Hipótese 7. A intenção em realizar o conjunto de comportamentos infratores, será 

explicada pelas atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental.  

Hipótese 8. A intenção para os comportamentos prossociais, será predita 

significativamente pelas atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental.  

Hipótese 9.  A intenção em realizar comportamentos infratores, considerando cada 

item, será explicada pelas atitudes, normas subjetivas e percepção de controle 

comportamental.  

Hipótese 10.  A intenção para os comportamentos prossociais, considerando cada 

item, será explicada pelas atitudes, normas subjetivas e percepção de controle 

comportamental.  
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4.1.2 Amostra 

Contou-se com a participação de 226 pessoas da população geral de Fortaleza 

(CE), com idades entre 18 e 86 anos (m = 31,07; dp = 11,72), a maioria do sexo masculino 

(66,1%), solteiros (60,5%), com ensino superior completo (37,8%), renda familiar acima de 4 

salários mínimos (55,8%) e condutores de carro (60,5%).  

4.1.3 Instrumentos 

Nesse estudo, elaborou-se a partir dos comportamentos descritos na Escala de 

Comportamentos no Trânsito, quatro versões de instrumentos que contemplam as variáveis do 

modelo da Teoria da Ação Planejada (atitudes, normas subjetivas, percepção de controle 

comportamental e intenção). Tendo por base as estratégias utilizadas em estudos prévios 

(CHORLTON; CONNER; JAMSON, 2012; PELSMACKER; JANSSENS, 2007; MOAN; 

RISE, 2011), o enunciado das escalas foi adaptado considerando cada variável. Em todas as 

instruções, destacou-se que o respondente deveria analisar os comportamentos listados 

considerando o trânsito de Fortaleza, no horário entre sete da manhã (7:00h) e sete da noite 

(19:00h), nas vias de maior fluxo.  

Medida de Atitudes: Nessa parte, foi solicitado aos participantes que apontassem 

sua opinião acerca da conduta dos motoristas no trânsito de Fortaleza, considerando uma 

escala de diferencial semântico composta por quatro adjetivos bipolares 

(imprudente/prudente; incorreto/correto; prejudicial/benéfico; inseguro/seguro), respondidos 

em uma escala de 7 pontos (-3 a +3). Para fins de análise, as pontuações foram recodificadas 

de modo que: + 3 = 1, + 2 = 2, + 1 = 3, 0 = 4, - 1 = 5, -2= 6 e - 3 = 7; portanto, 1, 2 e 3 

representam atitudes favoráveis, sendo 4 o ponto neutro, enquanto as pontuações 5, 6 e 7 

indicam atitudes desfavoráveis frente aos comportamentos listados, sendo as maiores 

pontuações indicativas de atitudes negativas. (ANEXO XI) 

Medida de Norma Subjetiva: Essa escala tem por objetivo, verificar como as 

pessoas significativas para o respondente (mãe, pai, filhos, irmãos etc.), avaliam os 

comportamentos das pessoas no trânsito de Fortaleza. Para tanto, as respostas foram dadas em 

uma escala Likert de cinco pontos (1 = Nada errado/reprovável a 5 = Extremamente 

errado/reprovável). (ANEXO XII) 

Medida de Percepção de Controle Comportamental: Com essa escala, buscou-se 

avaliar o quanto os comportamentos listados são fáceis ou difíceis de executar; nesse caso, o 

respondente deve avaliar os 19 itens tendo em conta uma escala Likert de cinco pontos (1 = 

Muito difícil a 5 = Muito fácil). (ANEXO XIII) 
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Medida de Intenção: Nessa etapa, solicitou-se que o participante se colocasse na 

posição de motorista, a fim de verificar qual a probabilidade, considerando uma situação real, 

que realizasse os comportamentos listados. Para tanto, as respostas foram dadas em uma 

escala Likert de cinco pontos (1 = Improvável a 5 = Extremamente provável); maiores 

pontuações nessa medida são indicativas de maior a intenção em se comportar conforme a 

descrição do item. (ANEXO XIV).  

Caracterização da amostra: A última parte do questionário constou de perguntas 

como sexo, idade, escolaridade, categoria da Carteira Nacional de Habilitação, tipo de veículo 

que costuma conduzir, profissão, tempo que obteve a habilitação, renda mensal, dentre outras. 

(ANEXO XV).  

4.1.4 Procedimentos 

Na coleta de dados, os respondentes foram abordados em praças, shoppings, 

terminal rodoviário, estádio de futebol, dentre outros espaços públicos. Inicialmente, foram 

informados os objetivos da pesquisa e em seguida,  as pessoas eram convidadas a participar 

do estudo. Àquelas que concordavam, era solicitado que respondessem o questionário 

individualmente, sendo informado de que a participação era voluntária e anônima. Na ocasião, 

foi esclarecido que antes de responder os instrumentos, o participante deveria assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO XVI), concordando em participar do estudo e 

autorizando a utilização dos dados com o fim de pesquisa e de publicações. Em média, 30 

minutos foram suficientes para a conclusão do questionário. 

4.1.5 Análise dos dados 

As análises foram efetuadas através do software SPSS 19. Além das estatísticas 

descritivas (medidas de tendência central e de dispersão), realizaram-se as seguintes análises:  

-Correlações r de Pearson para verificar a relação entre as variáveis antecedentes 

(atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental) e critério (intenção 

comportamental); 

-Regressão Linear Múltipla considerando a variável critério (intenção) e as 

variáveis previsoras (atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental), 

adotando o método Stepwise. Nesse método, quando uma variável preditora é adicionada à 

equação de regressão, é feito um teste de remoção do preditor com menor influência. (FIELD, 

2009). No presente estudo, as variáveis explicativas (atitudes, normas subjetivas e percepção 

de controle comportamental) foram adicionadas à análise e, levando em conta a influência de 

cada uma para a predição da intenção, essas foram ou não, incluídas no modelo.  
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4.2 Resultados 

Tendo por base o objetivo deste estudo e as peculiaridades de cada medida, para 

as análises, as pontuações da Escala de Atitudes foram recodificadas conforme a descrição 

anteriormente citada (+3 = 1, +2 = 2, +1 = 3, 0 = 4, -1 = 5, -2 = 6, -3 = 7). Adicionalmente, 

calculou-se a média de atitudes de cada item, considerando as pontuações nas quatro 

dimensões (imprudente/prudente; incorreto/correto; prejudicial/benéfico; inseguro/seguro). 

Posteriormente, a partir  dos fatores da Escala de Comportamentos no Trânsito, calculou-se a 

pontuação média para cada fator, considerando as Escalas de Atitudes, Normas subjetivas, 

Percepção de controle comportamental e Intenção. Entretanto, antes de testar as hipóteses 

apresentadas, calcularam-se os valores do alfa de Cronbach para os dois fatores de cada 

escala do questionário. Em seguida, calcularam-se as relações entre as variáveis do modelo da 

Teoria da Ação Planejada, considerando os comportamentos dos condutores.  

 

Tabela 6 – Correlatos entre intenção, atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental. 

Fator 1 – Comportamentos Infratores      

1. Intenção  (α = 0,91)    

2. Atitudes  -0,22
**

 (α = 0,87)   

3. Normas Subjetivas  -0,13
*
 0,36

**
 (α = 0,82)  

4. Percepção de Controle Comportamental 0,32
**

 -0,38
**

 -0,25
**

 (α =,90) 

 1 2 3  

Fator 2 – Comportamentos Prossociais     

1. Intenção  (α = 0,88)    

2. Atitudes  -0,20
**

 (α = 0,89)   

3. Normas Subjetivas  -0,08 0,23
**

 (α = 0,87)  

4. Percepção de Controle Comportamental 0,38
*
 -0,15

*
 -0,14

*
 (α = 0,90) 

 1 2 3  

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.  

 

Como exposto na Tabela 6, todos os índices de precisão foram satisfatórios, 

variando entre 0,82 (norma subjetiva) e 0,91 (intenção), para as escalas do primeiro fator. 

Quanto as hipóteses, a primeira e a segunda afirmavam que as atitudes se correlacionariam 

negativamente com a intenção; nesse caso, os resultados corroboraram essas afirmações (r = - 

0,22; r = - 0,20, respectivamente). Na terceira hipótese, destacou-se que a intenção em 

realizar comportamentos infratores se correlacionaria negativamente com as pontuações em 

normas subjetivas. Constatou-se que essa hipótese foi confirmada (r = - 0,13; p ≤ 0,05). A 

quarta hipótese, defendia que a intenção se correlacionaria negativamente com as normas 

subjetivas, nos comportamentos prossociais. Entretanto, os resultados apontaram não haver 

correlações significativas entre as medidas. Nas hipóteses 5 e 6, afirmou-se que a intenção 

estaria positivamente correlacionada com as pontuações em percepção de controle 

comportamental, nos dois fatores. Os resultados indicaram correlações diretas entre as 
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escalas, corroboram essas hipóteses (r = 0,32 e r = 0,38, para comportamentos infratores e 

prossociais, respectivamente.).  

Após verificar a relação entre as variáveis do modelo, pretendeu-se estimar o 

quanto as atitudes, as normas subjetivas e a percepção de controle comportamental 

explicavam a intenção. Desse modo, realizou-se uma análise de regressão linear mútipla 

(método Stepwise), considerando o conjunto de itens de cada fator (Hipóteses 7 e 8) e os 

comportamentos específicos de cada escala (Hipóteses 9 e 10). No que se refere aos 

comportamentos infratores (fator 1), verificou-se que os resultados não confirmaram a 

hipótese 7, de modo que somente a percepção de controle comportamental se mostrou como 

preditor significativo da intenção (R = 0,32, R
2 

= 0,10, β = 0,32, F = 25,042, p ≤ 0,001). Para 

o fator 2 (comportamentos prossociais no trânsito), observou-se a possibilidade de dois 

modelos preditivos. No modelo 1, assumiu-se a percepção de controle comportamental como 

a única variável preditora do conjunto de comportamentos (R = 0,38, R
2 

= 0,14, β = 0,38, F = 

38,992, p ≤ 0,001). Para o  modelo 2, a percepção de controle comportamental (β = 0,36) e as 

atitudes (β = -0,15) se configuraram como preditores significativos da intenção (R = 0,41, R
2 

= 0,17, F = 22,855, p ≤ 0,001). Diante desses resultados, aponta-se que a hipótese 8 também 

não foi confirmada, pois essa afirmava que todas as variáveis do modelo de Ajzen (1991), 

contribuiriam para a explicação da intenção. Os resultados dessas análises estão dispostos na 

tabela abaixo.  

Tabela 7 - Modelo preditivo considerando os fatores. 

Fator R R
2
 R

2 
Ajustado β Variáveis de entrada F* 

01 0,32 0,10 0,10 0,32 PC 25,042 

02 
0,38 0,15 0,14 0,38 PC 38,992 

0,41 0,17 0,16 0,36 /-0,15 PC / AT 22,855 

Nota: PCC = Percepção de Controle Comportamental; AT = Atitudes; * todos os valores são significativos (p ≤ 

0,001).  

Por outro lado, quando se consideram os comportamentos específicos, dos 14 

itens referentes aos comportamentos infratores, apenas 9 apresentaram um modelo preditivo 

com variância explicada acima de 10%, a exemplo do item 01 (R = 0,34, R
2
 = 0,11, β = 0,34) 

e 03 (R = 0,43, R
2
 = 0,19, β = 0,43), nos quais a percepção de controle comportamental se 

apresentou como a única variável preditora da intenção. Tais resultados indicam que nos 

comportamentos representados por estes itens, as variáveis do modelo apresentam maior 

poder preditivo, quando comparados ao modelo que utiliza o conjunto de comportamentos 

(itens) dos fatores. Nesse sentido, a Hipótese 9 não foi confirmada, uma vez que as atitudes, 

as normas subjetivas e a percepção de controle comportamental não foram variáveis 

explicativas da intenção considerando todos os itens.  
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Acerca da Hipótese 10, verificou-se que essa não foi corroborada. Dentre outros 

aspectos, os resultados apontaram que as normas subjetivas não são variáveis explicativas 

para a intenção em realizar comportamentos prossociais no trânsito. Os resultados estão 

descritos na tabela abaixo.  

 
Tabela 8 - Modelo preditivo considerando os itens. 

Item R R
2
 R

2 
Ajustado β Variáveis explicativas F* 

01 0,34 0,11 0,11 0,34 PC 27,729 

02 
0,38 0,15 0,14 0,38 PC 37,411 

0,42 0,17 0,17 0,32 / -0,18 PC / AT 22,956 

03 0,43 0,19 0,18 0,43 PC 49,256 

04 0,28 0,08 0,08 0,28 PC 18,143 

05 
0,25 0,06 0,06 -0,25 NS 14,877 

0,32 0,10 0,09 -0,21 / 0,20 NS / PC 12,218 

06 
0,28 0,08 0,08 -0,28 AT 18,527 

0,35 0,12 0,11 -0,22 / 0,21 PC / AT 14,697 

07 
0,44 0,19 0,19 0,44 PC 49,560 

0,45 0,21 0,20 0,37 / -0,14 PC / AT 27,372 

08 0,29 0,09 0,09 0,29 PC 19,960 

09 
0,49 0,24 0,24 0,49 PC 68,207 

0,55 0,30 0,29 0,42 / -0,25 PC / NS 45,330 

10 
0,27 0,07 0,07 0,27 PC 17,462 

0,32 0,10 0,10 0,24 / -0,18 PC / NS 12,539 

11 
0,40 0,16 0,16 0,40 PC 41,266 

0,46 0,21 0,20 0,34 / -0,23 PC / NS 28,134 

12 
0,54 0,29 0,28 0,54 PC 87,683 

0,57 0,32 0,32 0,47 / -0,21 PC / AT 52,232 

13 0,24 0,06 0,06 0,24 PC 13,542 

14 
0,38 0,14 0,14 0,38 PC 34,225 

0,41 0,17 0,16 0,34 / -0,16 PC / AT 20,684 

15 
0,27 0,07 0,07 0,27 PC 16,403 

0,32 0,10 0,09 0,24 / -0,18 PC / AT 11,872 

16 
0,31 0,09 0,09 0,31 PC 21,380 

0,35 0,12 0,11 0,27 / -0,17 PC / AT 14,046 

17 
0,30 0,09 0,09 0,30 PC 21,255 

0,33 0,11 0,10 0,28 / -0,14 PC / AT 13,184 

18 
0,38 0,14 0,14 0,38 PC 36,154 

0,40 0,16 0,15 0,37 / -0,13 PC / AT 20,595 

19 0,46 0,21 0,20 0,46 PC 56,763 

Nota: PCC = Percepção de Controle Comportamental; AT = Atitudes; NS = Norma Subjetiva.* todos os valores 

são significativos (p ≤ 0,001).  

 

Tendo em conta os itens do fator 1 (comportamentos infratores), verificou-se que 

a variável percepção de controle comportamental contribuiu para a explicação de todos os 

comportamentos, sendo a única variável preditora (itens 01, 03, 04, 08 e 13) e modelo 1 dos 

itens 02, 07,  09, 10, 11, 12 e 14. Em conjunto com as atitudes, modelo 2 dos itens 02, 06, 07, 

12 e 14; ou com as normas subjetivas, modelo 2 nos itens 05, 09, 10 e 11. Acerca das normas 

subjetivas e das atitudes, essas se configuraram como variáveis explicativas no primeiro 

modelo dos itens 05 e 06, respectivamente.  
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Para os itens do segundo fator (comportamentos prossociais), os resultados 

apontaram que a percepção de controle também foi a variável explicativa em todos os 

comportamentos, sendo o único preditor para o item 19 e no primeiro modelo dos itens 15, 

16, 17 e 18. Adicionalmente, um modelo alternativo foi estimado, incluindo as atitudes na 

equação de regressão (itens 15, 16, 17 e 18). Como visto na Tabela 8, as normas subjetivas 

não foram consideradas como preditores significativos dos comportamentos prossociais no 

trânsito. Ao mesmo tempo, para os itens desse fator, as atitudes não explicaram nenhum 

comportamento de maneira independente da percepção de controle comportamental. Nessa 

direção, a seguir serão discutidos os resultados, tendo por base publicações que adotaram 

como referencial teórico o modelo de Ajzen (1991).  

4.3 Discussão  

Esse estudo teve por objetivo testar a influência das atitudes, das normas 

subjetivas e da percepção de controle na intenção comportamental de motoristas, 

considerando comportamentos infratores e prossociais no trânsito. Entretanto, antes de testar o 

modelo preditivo, avaliaram-se a precisão de cada escala (alfa de Cronbach) e as relações 

entre as variáveis da Teoria da Ação Planejada (correlações de Pearson), considerando os 

dois fatores.  

No que tange à precisão das medidas, encontraram-se índices satisfatórios, com 

valores entre 0,82 e 0,91. Desse modo, todos os valores estavam acima do ponto de corte 

estabelecido na literatura. (0,70; MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006; PASQUALI, 

2010). De fato, tem-se apontado coeficientes de precisão adequados para as medidas que 

avaliam as variáveis do modelo da Teoria da Ação Planejada, em contexto do trânsito. 

Chorlton, Conner e Jamson (2012), ao pesquisarem a intenção de motociclistas em dirigir 

com excesso de velocidade, utilizaram cenários para avaliar as variáveis da TAP. Nesse 

estudo, a medida de intenção apresentou uma alfa de Cronbach satisfatório (0,88 e 0,89, para 

os fatores da escala). Para medir as atitudes, do mesmo modo que no presente estudo, 

utilizou-se uma escala de diferencial semântico de 7 pontos (-3 a +3), tendo encontrado 

índices de precisão 0,85, para o primeiro fator, e 0,92, para o segundo. Quanto à percepção de 

controle comportamental, os alfas de Cronbach foram 0,70 e 0,84, respectivamente. Por outro 

lado, não foram descritos os resultados acerca da precisão da medida de norma subjetiva, 

sendo informados apenas o conteúdo dos itens, os objetivos do instrumento e a escala de 

respostas. Moan e Rise (2011), por sua vez, ao avaliarem a intenção comportamental de 

motoristas noruegueses em beber e não dirigir, também encontraram alfas de Cronbach 

satisfatórios para as atitudes (α = 0,86), as normas subjetivas, (α = 0,70), a percepção de 
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controle comportamental (α = 0,73) e a intenção (α = 0,78). Nesse contexto, apesar dessas 

pesquisas terem utilizado medidas distintas daquelas propostas no presente estudo, deve-se 

reconhecer que,  quando se envolvem as variáveis do modelo de Ajzen (1991), a consistência 

interna das medidas se concentra acima do que se tem recomendado. Este aspecto, reforça a 

interpretação de que a operacionalização aqui utilizada, atende satisfatoriamente as 

necessidades do estudo.  

Acerca das hipóteses, a primeira e a segunda afirmavam que as pontuações em 

intenção se correlacionariam negativamente com as atitudes. Os resultados corroboraram 

essas hipóteses, pois foram encontradas correlações negativas entre as variáveis. Vale frisar 

que na medida de intenção, quanto maior a pontuação do participante, mais provável que ele 

se comporte da forma descrita no item. Por outro lado, quando se analisam as atitudes, 

maiores pontuações indicam avaliações negativas e, portanto, desfavoráveis frente aos 

comportamentos listados. De acordo com Ajzen (2001), para a TAP, as pessoas agem de  

acordo com suas intenções, sendo essas influenciadas pelas atitudes frente ao comportamento, 

pelas normas subjetivas e pela percepção de controle comportamental. Nessa direção, pessoas 

com atitudes negativas frente ao comportamento de ultrapassagem proibida, e com baixas 

pontuações em intenção, tendem a não cometer tal comportamento.  

Sobre esse aspecto, Norman (2011), encontrou correlação direta entre atitudes 

favoráveis frente ao consumo de álcool e intenção  (r = 0,36, p ≤ 0,001), sugerindo que os 

participantes com atitudes positivas frente a esse comportamento, pretendem consumir álcool 

(intenção). Também utilizando as variáveis da TAP, Donald, Cooper e Conchie (2014) 

avaliaram os fatores que determinavam a escolha pelo uso do meio de transporte (particular 

ou coletivo). Os resultados apontaram associação significativa (p ≤ 0,001) entre a intenção em 

usar esses meios de transporte para ir ao trabalho e atitudes positivas frente ao uso de carro 

particular (r = 0,41) e ao uso transporte público (r = 0,45). Acerca dos comportamentos dos 

condutores, Pelsmacker e Janssens (2007), ao construir e estimar um modelo que avaliasse os 

fatores direta e indiretamente relacionados a dirigir com excesso de velocidade, apontaram 

que atitudes favoráveis se correlacionaram positivamente com a intenção (r = 0,36). Desse 

modo, os resultados do presente estudo se aproximam daqueles encontrados em outras 

pesquisas, tendo em conta que atitudes negativas indicaram uma avaliação desfavorável frente 

ao comportamento e, consequentemente, menor probabilidade do comportamento ser 

realizado (intenção).  

Nas hipóteses  3 e 4, defendia-se que as pontuações intenção estariam 

negativamente correlacionadas com as normas subjetivas, para os comportamentos infratores 
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e prossociais, respectivamente. As normas subjetivas se referem a percepção da pressão social 

para realizar ou não um comportamento. (AJZEN, 1991). No presente estudo, na Escala de 

Norma Subjetiva, solicitou-se aos respondentes que considerassem como as pessoas de sua 

família (pai, mãe, filhos, irmãos, etc.) avaliavam os comportamentos dos motoristas em 

Fortaleza, incluindo os seus. Nesse contexto, tendo por base estudos acerca do tema, utilizou-

se uma escala Likert de cinco pontos (1 = Nada errado/reprovável a 5 = Extremamente 

errado/reprovável). De fato, ao verificar outras pesquisas, observou-se que os instrumentos de 

normas subjetivas consideram a avaliação acerca da opinião das pessoas que são importantes 

para o respondente. No trabalho de Chan e Bishop (2013), os participantes deveriam indicar o 

quanto concordavam com a seguinte afirmativa “As pessoas que são importantes para mim, 

acham que eu devo reciclar meu lixo doméstico”, utilizando uma escala Likert de sete pontos 

(1 = Discordo fortemente a 7 = Concordo fortemente). Nos resultados, obteve-se relação 

direta entre as normas subjetivas e a intenção em reciclar o lixo (ρ = 0,41, p ≤ 0,001), sendo as 

maiores pontuações indicativas de pressão social favorável para realizar esse comportamento.  

Quanto aos resultados para a hipótese 3, ressalta-se que essa foi confirmada. 

Entretanto, no que se refere a quarta hipótese, essa foi refutada, pois não foi encontrada 

correlação significativa entre as variáveis. Acerca dessa relação, Armitage e Conner (2001) 

apontam que, em geral, as normas subjetivas são fracos preditores das intenções, seja por 

fragilidades nos instrumentos de medida, ou por problemas na definição teórica do construto, 

o que poderia explicar a baixa ou a ausência de correlação entre essa variável e a intenção. De 

acordo com os resultados, pode-se afirmar, por exemplo, que as normas subjetivas não estão 

relacionadas com os comportamentos de respeito aos pedestres e ciclistas, sugerindo que a 

pressão social exercida pela família, não influencia na intenção em realizar tais 

comportamentos.  Por outro lado, no que se refere aos comportamentos infratores, pode-se 

concluir que a intenção comportamental diminue a medida que as avaliações dos familiares 

são mais negativas, ou seja, se os familiares avaliam o cometimento de infrações de trânsito 

como algo extremamente errado, provavelmente a intenção do indivíduo em cometer tal 

comportamento seja menor.  

As hipóteses 5 e 6, com efeito, defendiam que a percepção de controle 

comportamental se correlacionaria positivamente com a intenção. Os resultados corroboraram 

essas hipóteses e se mostraram consistentes com os apontados em diversas publicações. 

(CESTAC; PARAN; DELHOMME, 2011; CHAN; BISHOP, 2013; D’AMORIM; FREITAS; 

SÁ, 1992; VERMEIR; VERBEKE, 2008). Conforme descrição de Ajzen (1991), a percepção 

de controle se refere à percepção de facilidade ou dificuldade em realizar um comportamento, 



59 

 

 

estando baseada em experiências passadas e na avaliação dos impedimentos e obstáculos para 

se comportar de uma determinada forma. Coerente com o que pressupõe a Teoria da Ação 

Planejada, quanto mais fácil os motoristas consideram executar um comportamento, mais 

provável que eles se comportem dessa forma. De fato, em diversos contextos tem-se obtido 

correlações positivas entre a percepção de controle comportamental e a intenção. Vermeir e 

Verbeke (2008) destacaram relação direta entre os dois fatores da medida de percepção de 

controle comportamental e a intenção em comprar produtos sustentáveis (r = 0,39 e r = 0,27, 

respectivamente). Cestac, Paran e Delhomme (2011), por sua vez, verificaram os fatores 

associados com o comportamento de dirigir com excesso de velocidade, considerando uma 

amostra de motoristas franceses, com idades entre 18 e 25 anos. Nesse estudo, as medidas de 

intenção e percepção de controle eram respondidas em uma escala Likert de cinco pontos (1 = 

De jeito nenhum a 5 = Bastante Verdadeiro; 1 = Muito difícil a 5 = Muito fácil, 

respectivamente), tendo os resultados apontado correlação positiva e significativa entre as 

variáveis (r = 0,40, p ≤ 0,01). Por outro lado, Povey et al. (2000), ao examinarem a 

aplicabilidade do modelo da TAP em comportamentos alimentares, não encontraram 

correlações significativas entre a percepção de controle comportamental e a intenção.  

Ao fazer uma análise dos alcances e limites da Teoria da Ação Planejada, Ajzen 

(2011) aponta que, em geral, as correlações entre as variáveis do modelo apresentam 

coeficientes entre 0,40 a 0,66. Entretanto, é pertinente enfatizar que essas relações são 

influenciadas pelo tipo de comportamento avaliado e pelo contexto cultural. (CHORLTON; 

CONNER; JAMSON, 2012). Desse modo, no Brasil, por exemplo, comprovou-se não haver 

relação entre as atitudes e a prática do autoexame de mama, sendo as normas subjetivas e a 

percepção de controle, variáveis que influenciam na intenção de realizar tal comportamento. 

(D’AMORIM, FREITAS; SÁ, 1992). Nessa direção, além de verificar as relações entre as 

atitudes, as normas subjetivas, a percepção de controle comportamental e a intenção, no 

presente estudo, verificou-se em que medida as variáveis do modelo predizem a intenção dos 

motoristas em cometer comportamentos infratores e prossociais no trânsito, por meio de 

análise de regressão linear múltipla, adotando o método Stepwise.   

Como descrito nos resultados, procedeu-se as análises de regressão considerando 

modelos para o conjunto de itens (Hipóteses 7 e 8) e para cada comportamento específico 

(Hipóteses 9 e 10). Acerca do modelo explicativo para os comportamentos infratores (fator 1),  

observou-se que a hipótese 7 não foi corroborada, pois apenas a percepção de controle se 

configurou como variável preditora, tendo explicado 10% da variância. De fato, Ajzen (1991) 

aponta que a percepção de controle comportamental pode, junto com a intenção, predizer 
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diretamente a realização do comportamento, o que indica a relevância dessa variável nos 

modelos preditivos. Não obstante essa variável contribua para a explicação da intenção em 

realizar comportamentos infratores no trânsito, a porcentagem de explicação foi pequena. 

Para os comportamento prossociais (fator 2), foram estimados um modelo 

somente com a percepção de controle (variável explicativa) e outro com a percepção de 

controle e as atitudes como preditores da intenção. Especificamente, ao incluir somente a 

percepção de controle comportamental (Modelo 1), essa variável explicou 14% da variância; 

por outro lado, ao adicionar as atitudes (Modelo 2), houve um aumento na explicação, ainda 

que pequeno (16%). Desse modo, a hipótese 8 não foi confirmada, ainda que os resultados 

encontrados em outros estudos apontem divergência quanto ao poder preditivo das variáveis 

da TAP. (MALMBERG et al., 2012; MATOS; VEIGA; REIS, 2009; PARIS; VAN DEN 

BROUCKE, 2008; ZEMORE; AJZEN, 2014).  

Zemore e Ajzen (2014), ao avaliaram em que medida usuários de substâncias 

psicoativas pretendiam finalizar o tratamento, apontaram que as variáveis da TAP explicaram 

56% da intenção. Especificamente, indicou-se que atitudes favoráveis e maior percepção de 

controle estavam associadas com maiores intenções para completar o tratamento, enquanto 

que as normas subjetivas não estavam relacionadas com a intenção (r = 0,01). Ademais, os 

autores salientaram que a intenção foi responsável por 24% da explicação do comportamento, 

demonstrando moderada associação entre as duas variáveis. No Brasil, Matos, Veiga e Reis 

(2009) comprovaram por meio de análises de regressão múltipla, que as atitudes não 

contribuíram para a explicação da intenção de usar preservativo masculino. Por outro lado, as 

normas subjetivas e a percepção de controle comportamental se mostraram preditores 

significativos (p ≤ 0,001) da intenção (β = 0,29 e β = 0,45, respectivamente), sendo a 

percepção de controle a variável mais influente. Nesse sentido, tendo em conta a intenção em 

usar preservativo masculino, é coerente afirmar que a pressão social e percepção de facilidade 

em realizar esse comportamento se configuraram como as variáveis de maior influência. No 

contexto do trânsito, Paris e Van den Broucke (2008) avaliaram os comportamentos de 

motoristas utilizando o modelo da TAP, e concluiram que as atitudes, as normas subjetivas e a 

percepção de controle predisseram significativamente a intenção em dirigir mantendo o limite 

de velocidade [R
2
 = 0,36, F(8,89) = 6,255, p ≤  0,01]; sendo a maior contribuição determinada 

pelas normas subjetivas (β = 0,39, p ≤ 0,001).  

Em resumo, a aparente divergência nesses resultados pode ser interpretada 

levando em conta que a importância das atitudes, das normas subjetivas e da percepção de 

controle comportamental na predição da intenção, varia em função dos comportamentos 
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avaliados e de fatores situacionais. (AJZEN, 1991). Sendo assim, é coerente que em algumas 

publicações as variáveis do modelo da TAP tenham um impacto significativo na intenção, e 

em outros essa relação não seja comprovada. Nessa direção, em consonância com outras 

pesquisas (AFONSO; PEREIRA, 2013; CESTAC; PARAN; DELHOMME, 2011; ELLISON; 

WOLFINGER; RAMOS-WADA, 2012; MALMBERG et al.,  2012; NORMAN, 2011) 

decidiu-se por testar o poder preditivo das atitudes, das  normas subjetivas e da percepção de 

controle comportamental na intenção, considerando os comportamentos específicos de cada 

escala utilizada no presente estudo (p. ex.: “Ultrapasso entre outros veículos, mesmo que 

precise forçar a passagem; “Dou preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há 

um sinal de trânsito”).  

Tendo em conta os comportamentos infratores no trânsito (Hipótese 9), a intenção 

para os itens 01 (“Ultrapassar entre outros veículos, mesmo que precise forçar a 

passagem”), 03 (“Seguir caminho quando o sinal está vermelho e não vem outro veículo”), 

04 (“Ultrapassar veículos em fila”), 08 (“Estacionar sem me preocupar com a posição 

indicada na vaga”) e 13 (“Jogar objetos na pista”), foi explicada somente pela percepção de 

controle comportamental. Esses resultados indicam a influência da percepção de facilidade e 

da experiência passada nos comportamentos dos condutores, não sendo relevantes as opiniões 

dos familiares e as avaliações pessoais (atitudes). Nesse caso, ainda que o motorista e sua 

família avaliem esses comportamentos negativamente, é a percepção de facilidade em realizá-

lo que influenciará na intenção. Desse modo, esses resultados se aproximam daqueles 

encontrados por Harland, Staats e Wilke (1999), Wall, Devine-Wright e Mill (2007) e Donald, 

Cooper e Conchie (2014), nos quais a percepção de controle comportamental, se configurou 

como a variável mais importante na predição da intenção.  

No que tange aos itens 02 (“Fazer retornos e conversões em locais 

inadequados”), 07 (“Escutar música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora 

escutarem”), 12 (“Dirigir usando apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a 

marcha”) e 14 (“Fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas”), foram 

estimados dois possíveis modelos explicativos. O primeiro, incluiu somente a percepção de 

controle e o segundo, considerou as atitudes na equação de regressão, tendo essas últimas 

contribuído para o aumento de 2 a 3% da variância explicada. Desse modo, embora as 

avaliações pessoais acerca desses comportamentos (atitudes) influenciem na intenção, a 

percepção de facilidade é mais relevante na predição.  

Acerca dos itens 09 (“Utilizar o telefone celular, quando necessário”), 10 

(“Meter a mão na buzina, quando o trânsito para”) e 11 (“Ultrapassar pela direita”), a 
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intenção em realizá-los foi explicada inicialmente pela percepção de controle. Em 

contrapartida, estimou-se um segundo modelo incluindo as normas subjetivas como variáveis 

preditoras, tendo essas contribuído para o aumento na variância de 6, 3 e 4%, em cada item, 

respectivamente. Em consonância com esses resultados, D’amorim, Freitas e Sá (1992), 

comprovaram que as atitudes não influenciaram a intenção em praticar o autoexame de mama; 

entretanto, apontou-se que a norma subjetiva foi o melhor preditor da intenção (R = 0,50, R
2
 = 

0,25, β = 0,25), o que remete à influência da pressão social (p. ex.:, família, médicos e 

amigos) sobre esse comportamento. Do mesmo modo, na pesquisa de Matos, Veiga e Reis 

(2009), verificou-se que as atitudes não explicaram a intenção, sendo as normas subjetivas e a 

percepção de controle comportamental preditores significativos (p ≤ 0,001) da intenção em 

praticar sexo com segurança (β = 0,29 e β = 0,45, respectivamente). 

Quanto ao item 05 (“Utilizar qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma 

delas for exclusiva para outros veículos”), o primeiro modelo apontou somente as normas 

subjetivas como variáveis explicativas para a intenção, ainda que a explicação tenha sido 

pequena (6%). Ademais, ao incluir a percepção de controle comportamental, em conjunto, as 

duas variáveis explicaram 10% da intenção, o que ainda pode-se considerar um valor baixo. 

Entretanto, é possível concluir a partir desses resultados que o comportamento de dirigir 

utilizando faixas exclusivas para outros veículos, é influenciado pela pressão social exercida 

pelos familiares, além da percepção de facilidade em realizar esse comportamento por parte 

dos condutores. Por fim, no que se refere ao item 06 (“Passar por cima da faixa de pedestres 

quando preciso fazer retornos ou curvas”), esse teve como primeira variável explicativa as 

atitudes (modelo 1), sendo essas, responsáveis por 8% na predição da intenção. Ao incluir a 

percepção de controle comportamental, houve um aumento de 4% na variância explicada, 

sugerindo que avaliações positivas frente a esse comportamento (atitudes positivas) e a 

percepção de facilidade, se configuram como variáveis relevantes na probabilidade (intenção) 

dos motoristas cometerem essa infração. Em suma, destaca-se que a hipótese 9 não foi 

corroborada, tendo em conta que defendia a influência das atitudes, normas subjetivas e 

percepção de controle na intenção comportamental de todos os itens.  

No que se refere aos comportamentos prossociais no trânsito (fator 2), para os 

itens 15 (“Ao ver um ciclista, reduzir a velocidade e manter seu carro a pelo menos 1 metro 

de distância dele”), 16 (“Dar passagem aos veículos não motorizados”), 17 (“Dar 

preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal de trânsito”) e 18 

(“Reduzir a velocidade ao ver trabalhadores na pista”) foram considerados dois modelos 

preditivos, a saber: percepção de controle como única variável preditora (modelo1) e 
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percepção de controle somada às atitudes (modelo 2). Salienta-se que nesses itens, a 

porcentagem de variância explicada se mostrou menor quando comparada a explicação do 

conjunto de comportamentos, ou seja, considerando todos os itens do fator 2. Esses resultados 

se aproximam daqueles frisados por Norman (2011), nos quais a percepção de controle 

comportamental e as atitudes tiveram contribuições independentes para predizer a intenção de 

consumir álcool entre estudantes universitários.  

Finalmente, no item 19 (“Observar se os faróis e piscas estão funcionando 

adequadamente”), somente a percepção de controle foi a variável explicativa da intenção (R
2
 

= 0,21). Tais resultados demonstram que, nesse caso, as atitudes frente a esse comportamento 

e a pressão social exercida pela família, não influenciam na explicação da intenção, sendo 

relevante apenas a percepção de facilidade. Adicionalmente, aponta-se que as normas 

subjetivas não se configuraram como variáveis explicativas para nenhum dos comportamentos 

prossociais, sugerindo que a opinião dos familiares não é relevante na predição da intenção 

em realizar esse tipo de comportamento no trânsito, em consonância com o que propõem 

Donald, Cooper e Conchie (2014) e Armitage e Conner (2001). Tais resultados refutam a 

hipótese 10, que considerava a influência das atitudes, normas subjetivas e percepção de 

controle na intenção de realizar todos os comportamentos prossociais avaliados nas escalas.   

Em  síntese, no presente estudo reuniu-se evidências de precisão (alfa de 

Cronbach), validade convergente (correlações de Pearson) e preditiva (análises de regressão 

linear múltipla) das medidas de atitudes, normas subjetivas, percepção de controle e intenção, 

elaboradas a partir da Escala de Comportamentos no Trânsito desenvolvida no Estudo 1 dessa 

dissertação. Nesse contexto, tendo atendido aos objetivos estabelecidos, a seguir serão 

apresentados, em resumo, os principais resultados alcançados, as limitações da pesquisa, as 

conclusões e possíveis direções futuras. 



 

 

5 DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 
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Esta dissertação teve como objetivo testar a influência das atitudes, das normas 

subjetivas e da percepção de controle na intenção comportamental de motoristas, 

considerando os comportamentos infratores e prossociais no trânsito. Para tanto, 

desenvolveram-se dois estudos (Estudo 1 – Construção da Escala de Comportamentos no 

Trânsito; e Estudo 2 – Modelo preditivo para a intenção comportamental de motoristas) cujos 

objetivos foram alcançados. Nessa direção, a seguir, serão apresentados os principais 

resultados encontrados, as limitações do estudo, as conclusões e possíveis direções futuras.  

5.1 Resultados Principais 

No Estudo 1, elaborou-se a Escala de Comportamentos no Trânsito a partir do 

levantamento acerca das infrações contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Para a 

construção da escala, foram realizadas três etapas empíricas. Na primeira, os participantes 

responderam a versão preliminar do instrumento, sendo esse último composto por cinco tipos 

de questionários com 44 itens cada. Nessa etapa, buscava-se avaliar se os motoristas 

conheciam os comportamentos descritos e com que frequência aconteciam em Fortaleza, 

sendo selecionados para a próxima etapa, os itens que discriminaram os participantes com 

pontuações próximas (poder discriminativo) e que possuíam alta frequência de respostas.  

Em seguida, optou-se por realizar uma análise de juízes a fim de verificar a 

clareza de linguagem, a pertinência prática e a relevância teórica dos itens. Nesse momento, 

solicitou-se a três psicólogos que avaliassem o conteúdo a partir de uma escala Likert de 5 

pontos (1 = Pouca a 5 = Muita). Com os resultados dessa etapa, realizou-se a divulgação 

online da Escala de Comportamentos no Trânsito, sendo elaboradas duas versões do 

instrumento, uma contemplando itens gerais e específicos de carro; e a outra, composta por 

itens gerais e comportamentos exclusivos de condutores de motocicleta. Devido ao reduzido 

número de participantes que afirmaram pilotar motocicleta, somente as respostas dos 

motoristas de carro, foram consideradas. Ao proceder com a análise de componentes 

principais, demonstrou-se que a Escala de Comportamentos no Trânsito é composta por dois 

fatores, com um total de 19 itens, entre comportamentos infratores e prossociais no trânsito. 

Desse modo, na versão final do instrumento, solicitou-se que os motoristas avaliassem o 

quanto cada uma das situações ocorria em seu dia a dia, considerando uma escala Likert de 5 

pontos (1 = Nunca a 5 = Sempre).  

Em suma, ressalta-se que os resultados do primeiro estudo foram fundamentais 

para a realização do segundo estudo, pois a partir da Escala de Comportamentos no Trânsito, 

elaborou-se as medidas que contemplam as variáveis da Teoria da Ação Planejada, 

considerando o contexto do trânsito. Para isso, o conteúdo do enunciado que de cada escala, 



66 

 

 

foi desenvolvido de modo a permitir uma avaliação diferenciada por parte do respondente, 

mesmo sendo expostos os mesmo itens em todos os instrumentos. Por exemplo, na medida de 

atitudes, solicitou-se aos respondentes que apontassem sua opinião acerca da conduta dos 

motoristas no trânsito de Fortaleza; para a norma subjetiva, as respostas deveriam ser dadas 

considerando como as pessoas significativas para o respondente (mãe, pai, filhos, irmãos etc.), 

avaliavam os comportamentos das pessoas no trânsito de Fortaleza; no caso da intenção, 

solicitou-se que o participante se colocasse na posição de motorista, a fim de verificar qual a 

probabilidade, considerando uma situação real, que realizasse os comportamentos listados. 

Na análise dos dados, com o propósito de checar a precisão dos instrumentos, 

calculou-se o alfa de Cronbach para os dois fatores de cada medida,  tendo os resultados sido 

satisfatórios. Adicionalmente, verificou-se a relação entre as atitudes, as normas subjetivas, a 

percepção de controle e a intenção dos motoristas em realizar comportamentos infratores e 

prossociais no trânsito, tendo por base os fatores encontrados no Estudo 1. Em seguida, 

procedeu-se com análises de regressão linear múltipla, considerando a intenção (variável 

critério), as atitudes, as normas subjetivas e a percepção de controle comportamental 

(variáveis explicativas). Acerca das correlações entre as variáveis do modelo da TAP, os 

resultados foram significativos, com exceção da correlação entre a intenção e as normas 

subjetivas para os comportamentos prossociais (fator 2).  

Em relação às correlações, os valores foram de baixos (r = -0,13) a moderados (r 

= 0,38), apesar de significativos. De modo geral, esses resultados se aproximam daqueles 

encontrados em outras publicações. (BRIJS et al., 2011; FOWARD, 2009; LUCIDI et al., 

2010; SARMIENTO; GARCÍA; DOMÉNECH, 2011). Dentre outros aspectos, cabe apontar 

que as normas subjetivas não se correlacionaram com a intenção em realizar comportamentos 

prossociais no trânsito, demonstrado não haver associação entre a pressão social exercida pela 

família e a probabilidade que o motorista se comporte desse modo. Ademais, frisa-se que a 

relação entre a percepção de controle comportamental e a intenção, exibiu os maiores 

coeficientes de correlação, indicando a relevância dessa variável na intenção em realizar 

comportamentos infratores e prossociais.  

No âmbito dos modelos preditivos, inicialmente mediu-se a influência das 

atitudes, das normas subjetivas e da percepção de controle na intenção em realizar o conjunto 

de comportamentos infratores e prossociais. Nessa etapa, verificou-se que a percepção de 

controle comportamental foi o único componente que explicou o conjunto de comportamentos 

infratores (fator 1), além de ter se configurado como preditor dos comportamentos 

prossociais, junto com as atitudes. Entretanto, os resultados evidenciaram que as variáveis da 
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TAP têm baixo poder explicativo em ambos os fatores, sugerindo a influência de outras 

variáveis na predição da intenção comportamental dos motoristas. Acerca dos 

comportamentos específicos, constataram-se diversos modelos explicativos, cabendo frisar 

que a percepção de controle comportamental foi considerada na maioria dos itens.  

No que tange especificamente as atitudes, esperava-se que essas fossem preditoras 

significativas de todos os comportamentos específicos, assim como propõe a literatura. 

(AJZEN, 2011; CONNER et al., 2013; GRAHAM; SIRARD; NEUMARK-SZTAINER, 

2011; HEINEN; MAAT; VAN WEE, 2011; GOUVEIA et al., 2010; PIMENTEL, COELHO 

JÚNIOR, ARAÚJO, 2009; RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2012). Entretanto, os 

resultados do presente estudo se mostraram, em parte, distintos de outras publicações, 

evidenciando que ao considerar o contexto do trânsito de Fortaleza, a percepção de controle 

parece ser a variável que melhor prediz a intenção, ainda que a porcentagem de explicação 

seja pequena.   

5.2 Limitações do Estudo 

Ainda que os objetivos propostos tenham sido atendidos, reconhece-se algumas 

limitações do estudo. Inicialmente, é relevante apontar que a Escala de Comportamentos no 

Trânsito foi composta somente por itens voltados para motoristas de carro. Como dito 

anteriormente, na aplicação online contou-se com um número reduzido de condutores de 

motocicleta o que não permitiu a realização das análises considerando a versão específica de 

para motociclistas. No Ceará dos 2.596.621 veículos com placa, registrados, 1.139.182 são 

motocicletas, representando 43,87% da frota total do estado. (DENATRAN, 2015). Desse 

modo, reconhece-se que, sendo as motocicletas uma parcela significativa dos veículos, seria 

de suma importância avaliar a intenção comportamental considerando esses condutores. 

Ademais, pesquisas têm indicado que os motociclistas são um grupo de risco tanto no 

envolvimento em acidentes, quanto na gravidade das lesões corporais, apontando para a 

importância em avaliar os fatores que possam influenciar em tais índices. (BACCHIERI; 

BARROS, 2010; CHEN, 2009; GANNE, 2010; PAI, 2011; WHO, 2013).   

Outro aspecto que merece destaque se refere ao perfil das amostras desse estudo. 

Tanto nas três etapas empíricas do Estudo 1, quanto no Estudo 2, contou-se com participantes 

da população geral de Fortaleza. Entretanto, ao verificar as características biodemográficas 

dos respondentes em todas as etapas, os participantes possuem em sua maioria o ensino 

superior completo e renda familiar acima de 4 salários mínimos, o que discrepa dos dados 

divulgados pelo IBGE, considerando o perfil predominante da população brasileira. (IBGE, 

2010). Cabe pensar que tais resultados se devam a influência dos locais nos quais foram 
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coletados os dados, podendo concentrar pessoas com essas características demográficas. 

Ademais, constataram-se dificuldades em conseguir participantes com menores níveis de 

escolaridade, seja por recusa em responder os questionários ou por desistência.  

Além disso, no Estudo 2 os resultados demonstraram que as atitudes, as normas 

subjetivas e a percepção de controle comportamental, explicam pouco da variância da 

intenção em realizar comportamentos infratores e prossociais no trânsito. Nessa direção, é 

pertinente pensar que os comportamentos descritos nos instrumentos sejam explicados por 

outras variáveis, a exemplo dos traços de personalidade. Adicionalmente, na literatura as 

atitudes são consideradas como variáveis preditoras de comportamentos específicos. (AJZEN, 

2011; RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2012). Contudo, na presente dissertação, os 

resultados não foram suficientes para corroborar esses estudos, seja por falhas na 

operacionalização dos comportamentos ou pelos instrumentos de medida.  

Por fim, ressalta-se que no Estudo 2 não foram contempladas todas as variáveis do 

modelo de Ajzen (1991), tendo em vista que o comportamento propriamente dito, não foi 

considerado nas avaliações dos respondentes, sendo avaliada apenas a intenção 

comportamental. Entretanto,  confia-se que tal limitação não invalide os resultados 

encontrados, visto que a intenção tem sido considerada como a melhor preditora do 

comportamento. (AJZEN, 2001; NORMAN; 2011).  

5.3 Conclusões e Direções Futuras 

Em resumo, salienta-se que na presente dissertação construiu-se uma escala que 

avalia os comportamentos dos condutores a partir de dois aspectos: comportamentos 

infratores e prossociais no trânsito, considerando o modelo teórico da Teoria da Ação 

Planejada (AJZEN, 1991). Nesse contexto, aponta-se que a escolha por esse modelo esteve 

relacionada aos bons resultados acerca de modelos preditivos, sobretudo quando se 

consideram os estudos dos comportamentos no trânsito. Embora o comportamento 

propriamente dito não tenha sido avaliado, mediu-se a intenção comportamental e testou-se a 

influência das atitudes, das normas subjetivas e da percepção de controle, considerando um 

conjunto de comportamentos. Essa análise se configura como uma peculiaridade do presente 

estudo, pois as publicações que utilizam esse modelo teórico, consideram apenas 

comportamentos específicos (p. ex.: dirigir com excesso de velocidade, fazer ultrapassagem 

proibida, dentre outros). (CESTAC; PARAN; DELHOMME, 2011; ELLIOTT; BAUGHAN; 

SEXTON, 2007; LIRA, 2008; STANOJEVIC; JOVANOVIC; LAJUNEN, 2013). Além disso, 

evidencia-se a importância de ter avaliado a intenção em realizar comportamentos prossociais, 

ainda que tenham se configurado em menor número nas escalas. Adicionalmente, as atitudes 
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não se apresentaram fundamentais na explicação da intenção em realizar infrações e 

comportamentos prossociais, então, intervenções nessa variável não são válidas para que 

ocorra mudança nos comportamentos, partindo do pressuposto que a intenção é o melhor 

preditor do comportamento. (AJZEN, 2001). 

No que tange à Escala de Comportamentos no Trânsito, confirma-se que a partir 

dela, pôde-se medir as variáveis do modelo de Ajzen (1991), sendo consideradas as atitudes, 

as normas subjetivas, a percepção de controle comportamental e intenção. Nesta ocasião, 

conclui-se que tais variáveis não contribuem de maneira efetiva para a explicação da intenção 

em realizar determinados comportamentos no contexto do trânsito, sugerindo a influência de 

outros fatores na predição da intenção. Acerca desse tema, autores têm sugerido que a 

personalidade assume um papel primordial nos comportamentos no trânsito, sobretudo a 

agressividade e a busca de sensações. (SCHWEBEL et al., 2006; SÜMER, 2003).   

Nesse sentido, é possível pensar que em estudos futuros possa-se mensurar a 

validade convergente das escalas, considerando outras variáveis, a exemplo de instrumentos 

que avaliem a personalidade. Ao mesmo tempo, é pertinente a avaliação dos comportamentos 

passados, uma vez que esse tem sido considerado como um importante preditor do 

comportamento futuro. (AJZEN, 2011). Por fim, é pertinente considerar diversos grupos de 

motoristas a fim de testar a invariância do modelo a partir de diferentes amostras.  
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APÊNDICE A – PODER DISCRIMINATIVO E FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 

(QUESTIONÁRIO 01) 

Itens 
Grupo Inferior Grupo Superior Diferença 

de médias 

I.C. (95%) 
t 

Frequência (%) 

M Dp M Dp Min. Máx. Baixa
#
 Alta

+
 

01 0,71 0,920 1,76 2,016 -1,059 -2,172 0,055 -1,970* 70,4 29,6 

02 1,29 1,160 1,76 1,562 -0,471 -1,432 0,491 -0,997 87,0 13,0 

03 1,53 1,179 1,88 1,364 -0,353 -1,244 0,538 -0,807 83,0 17,0 

04 2,29 1,490 3,35 1,730 -1,059 -2,187 0,069 -1,912 40,7 59,3 

05 2,76 1,393 3,53 1,375 -0,765 -1,732 0,202 -1,611 38,9 61,1 

06 2,18 1,286 3,76 1,033 -1,588 -2,403 -0,773 -3,970 48,1 51,9 

07 1,18 1,015 1,76 1,480 -0,588 -1,475 0,298 -1,351 81,5 18,5 

08 2,47 1,505 4,12 0,857 -1,647 -2,512 -0,783 -3,921** 38,9 61,1 

09 1,65 1,169 3,35 1,367 -1,706 -2,594 -0,817 -3,910 50,9 49,1 

10 1,71 1,047 3,59 1,228 -1,882 -2,679 -1,085 -4,811 56,6 43,4 

11 0,94 0,556 2,06 1,391 -1,118 -1,857 -0,378 -3,077 86,8 13,2 

12 2,41 1,121 4,06 1,088 -1,647 -2,419 -0,875 -4,346 36,5 63,5 

13 1,18 0,636 2,88 1,054 -1,706 -2,319 -1,093 -5,715** 69,8 30,2 

14 2,53 1,625 4,24 1,091 -1,706 -2,678 -0,733 -3,594** 37,7 62,3 

15 2,24 1,200 4,47 1,007 -2,235 -3,009 -1,461 -5,881 39,6 60,4 

16 1,41 0,618 2,94 1,249 -1,529 -2,228 -0,831 -4,526** 75,0 25,0 

17 1,88 1,317 2,59 1,698 -0,706 -1,767 0,356 -1,354 66,0 34,0 

18 2,41 1,326 3,82 1,380 -1,412 -2,357 -0,466 -3,042*** 47,2 52,8 

19 1,82 1,286 3,18 1,468 -1,353 -2,317 -0,389 -2,858 55,6 44,4 

20 0,76 0,752 2,53 1,625 -1,765 -2,664 -0,865 -4,064* 79,2 20,8 

21 2,18 1,425 4,41 1,228 -2,235 -3,164 -1,306 -4,901 38,9 61,1 

22 1,88 1,111 4,00 1,000 -2,118 -2,856 -1,379 -5,840 44,4 55,6 

23 1,29 1,105 3,53 1,546 -2,235 -3,174 -1,297 -4,851 56,9 43,1 

24 1,24 1,200 3,41 1,064 -2,176 -2,969 -1,384 -5,594 58,5 41,5 

25 1,53 0,943 3,18 1,185 -1,647 -2,395 -0,899 -4,484 59,3 40,7 

26 1,65 1,539 2,65 1,693 -1,000 -2,130 0,130 -1,802 59,6 40,4 

27 1,88 1,317 4,06 1,249 -2,176 -3,073 -1,280 -4,944 35,2 64,8 

28 1,71 1,047 4,00 0,866 -2,294 -2,965 -1,623 -6,963 46,3 53,7 

29 1,82 1,286 3,76 1,300 -1,941 -2,845 -1,038 -4,376 50,0 50,0 

30 2,41 1,278 4,06 1,249 -1,647 -2,530 -0,765 -3,802 31,5 68,5 

31 1,29 1,263 2,29 2,024 -1,000 -2,188 0,188 -1,728** 70,4 29,6 

32 2,24 1,348 4,18 0,728 -1,941 -2,707 -1,176 -5,226** 35,2 64,8 

33 1,35 1,115 2,76 1,751 -1,412 -2,445 -0,379 -2,804** 64,7 35,3 

34 1,29 0,849 2,65 1,272 -1,353 -2,113 -0,593 -3,648** 71,7 28,3 

35 0,88 0,485 1,12 0,781 -0,235 -0,690 0,219 -1,055 98,1 1,9 

36 1,00 0,707 1,41 0,712 -0,412 -0,908 0,084 -1,692 96,3 3,7 

37 1,76 1,393 2,53 1,772 -0,765 -1,878 0,349 -1,399 64,8 35,2 

38 2,35 1,272 4,12 ,928 -1,765 -2,545 -0,984 -4,622** 37,0 63,0 

39 2,24 1,200 4,00 1,275 -1,765 -2,630 -0,900 -4,155** 41,5 58,5 

40 1,71 1,047 2,65 1,169 -0,941 -1,717 -0,166 -2,473 66,0 34,0 

41 2,88 1,495 4,00 1,173 -1,118 -2,056 -0,179 -2,425* 31,5 68,5 

42 1,53 1,179 3,65 1,222 -2,118 -2,956 -1,279 -5,143 56,6 43,4 

43 2,00 1,369 3,88 1,111 -1,882 -2,754 -1,011 -4,401** 48,1 51,9 

44 0,94 0,556 2,12 1,111 -1,176 -1,799 -1,799 -3,904 84,9 15,1 

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01.  # = Respostas considerando as pontuações entre 0 e 2; + = Respostas 

considerando as pontuações entre 3 e 5.  
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APÊNDICE B – PODER DISCRIMINATIVO E FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 

(QUESTIONÁRIO 02) 

Itens 
Grupo Inferior Grupo Superior Diferença 

de médias 

I.C. (95%) 
t 

Frequência (%) 

M Dp M Dp Min. Max. Baixa
#
 Alta

+
 

01 1,00 0,500 2,59 1,502 -1,588 -2,391 -0,786 -4,136** 75,0 25,0 

02 0,94 0,429 3,06 1,600 -2,118 -2,961 -1,275 -5,272** 57,7 42,3 

03 1,71 1,047 3,41 0,870 -1,706 -2,378 -1,033 -5,167** 43,4 56,3 

04 1,06 0,243 2,47 1,419 -1,412 -2,149 -0,675 -4,042** 68,5 31,5 

05 1,71 0,686 3,65 0,931 -1,941 -2,513 -1,370 -6,919** 45,3 54,7 

06 1,29 0,772 3,12 0,697 -1,824 -2,337 -1,310 -7,232 52,8 47,2 

07 1,12 0,485 2,76 1,147 -1,647 -2,262 -1,032 -5,452** 70,4 29,6 

08 1,18 1,131 3,12 1,536 -1,941 -2,887 -0,995 -4,195** 61,5 38,5 

09 0,94 0,243 1,24 1,348 -0,294 -0,995 0,406 -0,886 94,3 5,7 

10 1,06 0,243 2,59 1,176 -1,529 -2,143 -0,916 -5,253** 75,5 24,5 

11 2,00 1,323 3,82 0,951 -1,824 -2,628 -1,019 -4,615** 39,6 60,4 

12 1,41 0,795 3,82 1,015 -2,412 -3,049 -1,775 -7,714** 46,3 53,7 

13 1,65 1,222 3,24 1,033 -1,588 -2,378 -0,798 -4,094** 49,0 51,0 

14 1,41 0,712 4,12 0,781 -2,706 -3,228 -2,184 -10,553** 45,1 54,9 

15 0,88 0,485 2,24 1,678 -1,353 -2,241 -0,465 -3,193* 64,8 35,2 

16 1,06 0,243 2,88 0,993 -1,824 -2,344 -1,303 -7,358** 62,3 37,7 

17 1,18 0,529 2,59 0,712 -1,412 -1,851 -0,972 -6,562** 73,6 26,4 

18 1,12 0,485 2,94 1,298 -1,824 -2,524 -1,124 -5,427** 66,7 33,3 

19 1,00 0,354 3,35 1,222 -2,353 -2,999 -1,707 -7,628** 54,7 45,3 

20 1,24 0,562 2,53 0,874 -1,294 -1,811 -0,777 -5,132** 71,7 28,3 

21 1,47 0,624 3,35 0,996 -1,882 -2,468 -1,297 -6,601** 57,4 42,6 

22 1,18 0,529 2,06 1,197 -0,882 -1,541 -0,224 -2,779** 75,5 24,5 

23 1,06 0,899 1,76 1,251 -0,706 -1,467 0,055 -1,889 72,2 27,8 

24 1,65 0,931 4,12 1,111 -2,471 -3,187 -1,754 -7,024** 44,4 55,6 

25 1,06 0,556 2,53 1,281 -1,471 -2,173 -0,768 -4,344** 64,8 35,2 

26 1,82 1,074 3,65 1,169 -1,824 -2,608 -1,039 -4,734** 50,9 49,1 

27 1,00 0,354 3,12 1,054 -2,118 -2,681 -1,555 -7,856** 64,2 35,8 

28 1,00 0,000 2,35 1,169 -1,353 -1,954 -0,752 -4,770** 77,8 22,2 

29 0,88 0,332 1,29 1,263 -0,412 -1,077 0,253 -1,300 84,6 15,4 

30 1,35 0,786 2,59 1,176 -1,235 -1,938 -0,533 -3,601** 69,8 30,2 

31 1,24 0,562 3,53 1,068 -2,294 -2,898 -1,690 -7,839** 54,7 45,3 

32 0,88 0,332 1,35 1,412 -0,471 -1,210 0,269 -1,338 83,0 17,0 

33 1,29 1,047 1,65 1,169 -0,353 -1,128 0,422 -0,927 84,9 15,1 

34 1,06 0,556 2,94 1,478 -1,882 -2,680 -1,085 -4,916** 61,1 38,9 

35 1,06 0,429 2,82 1,185 -1,765 -2,402 -1,127 -5,774** 61,1 38,9 

36 1,41 1,004 3,47 1,179 -2,059 -2,824 -1,294 -5,483** 46,3 53,7 

37 1,29 0,849 2,76 1,437 -1,471 -2,303 -0,638 -3,632** 60,4 39,6 

38 1,12 0,332 3,00 0,866 -1,882 -2,351 -1,414 -8,368** 61,1 38,9 

39 1,06 0,243 3,12 1,166 -2,059 -2,667 -1,450 -7,126** 60,4 39,6 

40 1,47 1,068 3,88 1,364 -2,412 -3,267 -1,556 -5,741** 39,6 60,4 

41 1,65 0,931 3,71 0,920 -2,059 -2,705 -1,412 -6,485** 44,2 55,8 

42 0,76 0,437 2,06 1,249 -1,294 -1,964 -,625 -4,033** 75,5 24,5 

43 1,00 0,000 2,12 1,166 -1,118 -1,717 -,518 -3,951** 86,8 13,2 

44 1,41 0,618 3,71 0,849 -2,294 -2,813 -1,775 -9,007** 46,3 53,7 

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01.  # = Respostas considerando as pontuações entre 0 e 2; + = Respostas 

considerando as pontuações entre 3 e 5.  



86 

 

 

APÊNDICE C – PODER DISCRIMINATIVO E FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 

(QUESTIONÁRIO 03) 

Itens 
Grupo Inferior Grupo Superior Diferença 

de médias 

I.C. (95%) 
t 

Frequência 

M dp M Dp Min. Max. Baixa
#
 Alta

+
 

01 0,72 1,179 1,33 1,749 -0,611 -1,627 0,404 -1,229 80,0 16,0 

02 1,61 1,037 2,89 1,323 -1,278 -2,083 -0,472 -3,224 58,8 41,2 

03 2,67 1,609 4,00 0,485 -1,333 -2,159 -0,507 -3,367* 28,3 71,7 

04 2,17 1,425 3,61 0,850 -1,444 -2,246 -0,643 -3,694** 34,6 65,4 

05 1,17 1,043 2,61 1,944 -1,444 -2,513 -0,375 -2,777*** 70,6 29,4 

06 1,22 0,878 2,89 1,023 -1,667 -2,312 -1,021 -5,246** 65,3 36,5 

07 2,00 1,138 3,06 1,349 -1,056 -1,901 -0,210 -2,538*** 46,2 53,8 

08 1,06 0,539 1,89 1,641 -0,833 -1,681 0,014 -2,047 75,0 25,0 

09 1,44 1,294 4,28 0,669 -2,833 -3,540 -2,127 -8,254** 44,2 55,8 

10 1,28 0,958 2,28 1,904 -1,000 -2,034 0,034 -1,991 67,3 32,7 

11 1,33 0,970 2,72 1,406 -1,389 -2,211 -0,567 -3,449* 64,2 35,8 

12 1,33 0,840 3,22 1,437 -1,889 -2,686 -1,091 -4,814** 57,7 42,3 

13 1,78 1,309 3,67 1,283 -1,889 -2,767 -1,011 -4,372** 42,3 57,7 

14 1,44 0,784 2,94 0,938 -1,500 -2,085 -0,915 -5,208** 57,7 42,3 

15 1,83 1,339 3,94 1,259 -2,111 -2,992 -1,231 -4,872** 48,1 51,9 

16 1,22 0,647 2,17 1,249 -0,944 -1,626 -0,263 -2,850 84,3 15,7 

17 1,56 0,856 3,44 0,984 -1,889 -2,513 -1,264 -6,148** 51,9 48,1 

18 1,89 1,183 3,50 1,098 -1,611 -2,384 -0,838 -4,235** 41,2 58,8 

19 1,56 0,705 2,89 1,183 -1,333 -1,993 -0,674 -4,109** 64,7 35,3 

20 1,06 0,725 2,72 1,447 -1,667 -2,453 -0,881 -4,368** 62,3 37,7 

21 0,89 0,471 1,94 1,056 -1,056 -1,619 -0,493 -3,874** 86,3 13,7 

22 2,33 1,572 4,17 1,150 -1,833 -2,766 -0,900 -3,993** 38,0 62,0 

23 1,11 0,471 2,33 1,414 -1,222 -1,954 -0,491 -3,479* 71,7 28,3 

24 1,61 0,916 3,22 1,166 -1,611 -2,321 -0,901 -4,609** 52,0 48,0 

25 1,39 1,335 1,78 1,734 -0,389 -1,440 0,662 -0,754 69,2 30,8 

26 1,39 0,850 2,50 1,043 -1,111 -1,756 -0,467 -3,503** 64,2 35,8 

27 1,94 1,589 3,89 1,023 -1,944 -2,856 -1,033 -4,365** 42,3 57,7 

28 2,61 1,685 4,33 0,767 -1,722 -2,623 -0,821 -3,946** 34,0 66,0 

29 1,17 0,857 2,17 1,689 -1,000 -1,919 -0,081 -2,240 69,8 30,2 

30 1,44 1,042 2,72 1,708 -1,278 -2,244 -0,312 -2,709*** 58,5 41,5 

31 1,67 0,907 3,56 1,097 -1,889 -2,571 -1,207 -5,630** 49,1 50,9 

32 1,06 0,539 1,50 0,985 -0,444 -0,988 0,099 -1,679 92,5 7,5 

33 2,17 1,505 4,28 0,669 -2,111 -2,913 -1,309 -5,438** 34,0 66,0 

34 1,61 1,195 3,61 0,850 -2,000 -2,702 -1,298 -5,786** 42,0 58,0 

35 1,22 0,732 2,61 1,461 -1,389 -2,182 -0,596 -3,606** 71,2 28,8 

36 1,39 0,916 3,61 1,037 -2,222 -2,885 -1,559 -6,813** 54,7 45,3 

37 0,89 0,583 0,94 1,162 -0,056 -0,686 0,575 -0,181 90,6 9,4 

38 1,06 0,639 1,28 0,895 -0,222 -0,751 0,307 -0,857 94,3 5,7 

39 2,00 1,372 3,72 0,669 -1,722 -2,464 -0,981 -4,787** 37,7 62,3 

40 1,44 0,856 3,00 0,907 -1,556 -2,153 -0,958 -5,292** 54,9 45,1 

41 1,94 1,162 3,83 1,200 -1,889 -2,689 -1,089 -4,797** 35,8 64,2 

42 1,94 1,110 3,33 1,188 -1,389 -2,168 -0,610 -3,624** 43,4 56,6 

43 1,83 1,295 3,33 0,840 -1,500 -2,239 -0,761 -4,123** 49,1 50,9 

44 0,89 0,471 1,33 0,907 -0,444 -0,940 0,051 1,844** 92,3 7,7 

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01.  # = Respostas considerando as pontuações entre 0 e 2; + = Respostas 

considerando as pontuações entre 3 e 5.  
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APÊNDICE D – PODER DISCRIMINATIVO E FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 

(QUESTIONÁRIO 04) 

Itens 
Grupo Inferior Grupo Superior Diferença 

de médias 

I.C. (95%) 
t 

Frequência 

M dp M Dp Min. Max. Baixa
#
 Alta

+
 

01 2,18 1,368 2,95 1,558 -0,773 -1,665 0,119 -1,749 47,3 52,7 

02 1,55 1,595 3,55 1,438 -2,000 -2,924 -1,076 -4,367* 41,8 58,2 

03 2,50 1,439 3,73 1,032 -1,227 -1,992 -0,463 -3,250** 32,7 67,3 

04 2,32 1,171 3,14 1,082 -0,818 -1,504 -0,132 -2,407** 38,9 61,1 

05 2,14 1,246 3,91 1,109 -1,773 -2,490 -1,055 -4,986* 39,6 60,4 

06 2,18 1,435 4,09 ,868 -1,909 -2,635 -1,183 -5,338* 38,2 61,8 

07 1,45 0,963 2,82 1,435 -1,364 -2,107 -0,620 -3,701* 60,0 40,0 

08 1,00 1,113 1,50 1,626 -0,500 -1,351 0,351 -1,190 76,4 23,6 

09 2,18 1,181 3,18 ,907 -1,000 -1,641 -0,359 -3,151** 46,3 53,7 

10 2,23 1,066 3,14 1,125 -0,909 -1,576 -0,242 -2,751 50,9 49,1 

11 1,23 1,110 1,95 1,397 -0,727 -1,495 0,040 -1,912 74,1 25,9 

12 0,95 0,722 1,50 1,504 -0,545 -1,272 0,181 -1,533 83,6 16,4 

13 2,14 1,125 3,86 1,207 -1,727 -2,437 -1,017 -4,910* 45,5 54,5 

14 1,45 0,800 3,14 1,246 -1,682 -2,319 -1,045 -5,327* 58,2 41,8 

15 1,55 0,963 3,14 0,834 -1,591 -2,139 -1,043 -5,861* 56,4 43,6 

16 1,23 0,922 2,18 1,842 -0,955 -1,851 -0,059 -2,173** 74,5 25,5 

17 2,23 1,152 4,23 0,973 -2,000 -2,649 -1,351 -6,223* 37,0 63,0 

18 1,50 0,964 2,27 1,778 -0,773 -1,650 0,105 -1,792** 71,2 28,8 

19 2,23 1,270 3,64 1,093 -1,409 -2,130 -0,688 -3,945* 32,7 67,3 

20 1,36 0,848 3,00 1,234 -1,636 -2,281 -0,992 -5,125* 58,2 41,8 

21 1,18 0,664 2,91 1,342 -1,727 -2,379 -1,076 -5,410* 67,3 32,7 

22 1,45 1,057 2,41 1,593 -0,955 -1,781 -0,128 -2,342** 68,5 31,5 

23 1,55 0,912 2,91 1,688 -1,364 -2,196 -0,531 -3,334** 56,4 43,6 

24 2,09 1,477 3,86 0,941 -1,773 -2,530 -1,015 -4,748* 34,5 65,5 

25 2,59 1,260 4,05 0,844 -1,455 -2,110 -0,799 -4,500* 36,4 73,6 

26 1,59 1,182 3,45 1,011 -1,864 -2,533 -1,195 -5,622* 50,9 49,1 

27 1,55 1,184 3,36 1,002 -1,818 -2,486 -1,151 -5,497* 50,9 49,1 

28 1,45 0,912 3,23 1,270 -1,773 -2,445 -1,100 -5,319* 50,9 49,1 

29 1,68 1,086 3,50 1,012 -1,818 -2,457 -1,180 -5,745* 47,3 52,7 

30 1,91 1,192 3,41 1,141 -1,500 -2,210 -0,790 -4,265* 45,5 54,5 

31 2,09 1,444 4,14 0,941 -2,045 -2,787 -1,304 -5,565* 34,5 65,5 

32 1,95 1,090 2,77 1,343 -0,818 -1,562 -0,074 -2,219** 54,5 45,5 

33 0,95 0,653 1,86 1,521 -0,909 -1,631 -0,187 -2,576** 85,5 14,5 

34 1,55 0,963 3,36 1,136 -1,818 -2,459 -1,178 -5,728* 52,7 47,3 

35 2,32 1,359 3,23 1,066 -0,909 -1,652 -0,166 -2,469** 51,9 48,1 

36 2,18 1,435 4,05 1,090 -1,864 -2,639 -1,088 -4,850* 32,7 67,3 

37 1,27 0,827 3,27 1,120 -2,000 -2,599 -1,401 -6,736* 52,7 47,3 

38 1,45 1,011 3,09 1,306 -1,636 -2,347 -0,926 -4,648* 60,0 40,0 

39 0,77 0,528 2,18 1,296 -1,409 -2,021 -0,798 -4,722* 81,8 18,2 

40 2,45 1,565 4,00 1,024 -1,545 -2,354 -0,737 -3,876* 36,4 63,6 

41 2,05 1,174 4,23 0,813 -2,182 -2,796 -1,567 -7,167* 27,3 72,7 

42 1,91 1,231 3,23 1,631 -1,318 -2,197 -0,439 -3,026** 52,7 47,3 

43 2,64 1,255 3,55 0,858 -0,909 -1,566 -0,252 -2,804*** 29,6 70,4 

44 0,86 0,468 1,73 1,453 -0,864 -1,534 -0,194 -2,653** 88,9 11,1 

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01.  # = Respostas considerando as pontuações entre 0 e 2; + = Respostas 

considerando as pontuações entre 3 e 5.  
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APÊNDICE E – PODER DISCRIMINATIVO E FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 

(QUESTIONÁRIO 05) 

Itens 
Grupo Inferior Grupo Superior Diferença 

de médias 

I.C. (95%) 
t 

Frequência 

M dp M Dp Min. Max. Baixa
#
 Alta

+
 

01 2,22 1,700 3,33 1,645 -1,111 -2,244 0,022 -1,993 47,1 52,9 

02 2,72 1,320 3,94 0,938 -1,222 -1,998 -0,447 -3,203* 32,7 67,3 

03 3,00 1,414 4,06 0,802 -1,056 -1,842 -0,269 -2,754** 23,5 76,5 

04 2,39 1,420 3,50 1,150 -1,111 -1,987 -0,236 -2,579* 42,0 58,0 

05 2,22 1,114 2,78 1,114 -0,556 -1,310 0,199 -1,496 56,9 43,1 

06 1,89 1,367 2,50 1,465 -0,611 -1,571 0,349 -1,294 71,2 28,8 

07 1,50 1,043 2,89 1,323 -1,389 -2,196 -0,582 -3,497 58,8 41,2 

08 2,61 1,420 3,72 1,179 -1,111 -1,995 -0,227 -2,555* 34,6 65,4 

09 2,56 1,294 3,78 1,003 -1,222 -2,006 -0,438 -3,168* 36,5 63,5 

10 3,00 1,283 4,44 0,856 -1,444 -2,183 -0,706 -3,973*** 28,8 71,2 

11 2,39 1,290 3,94 1,110 -1,556 -2,371 -0,740 -3,879*** 38,0 62,0 

12 0,89 0,583 2,33 1,534 -1,444 -2,247 -0,642 -3,735*** 80,8 19,2 

13 2,17 1,150 4,17 0,707 -2,000 -2,647 -1,353 -6,284*** 42,0 58,0 

14 2,00 1,029 3,61 0,916 -1,611 -2,271 -0,951 -4,961*** 44,9 55,1 

15 2,61 1,461 4,44 0,616 -1,833 -2,607 -1,060 -4,907*** 30,8 69,2 

16 2,06 1,211 3,39 1,092 -1,333 -2,115 -0,552 -3,468*** 51,0 49,0 

17 1,17 0,786 2,89 1,231 -1,722 -2,422 -1,022 -5,002*** 67,3 32,7 

18 1,39 1,145 3,22 1,263 -1,833 -2,650 -1,017 -4,563*** 62,0 38,0 

19 3,00 1,328 4,39 0,778 -1,389 -2,126 -0,652 -3,828*** 23,1 76,9 

20 1,28 0,752 3,33 1,188 -2,056 -2,729 -1,382 -6,202*** 62,7 37,3 

21 1,78 1,215 3,22 1,396 -1,444 -2,331 -0,558 -3,311* 59,6 40,4 

22 3,22 1,396 3,67 1,283 -1,000 -1,885 -0,115 -2,297* 36,5 63,5 

23 1,83 1,295 2,83 1,425 -1,000 -1,922 -0,078 -2,204* 52,9 47,1 

24 2,17 1,150 3,22 1,060 -1,056 -1,805 -0,306 -2,862** 38,8 61,2 

25 1,22 0,808 2,28 1,127 -1,056 -1,720 -0,391 -3,228* 80,4 19,6 

26 1,00 0,970 2,61 1,614 -1,611 -2,520 -0,702 -3,630*** 75,0 25,0 

27 2,72 1,602 4,06 0,998 -1,333 -2,244 -0,423 -2,997** 32,7 67,3 

28 2,56 1,381 3,94 0,938 -1,389 -2,193 -0,585 -3,529*** 36,0 64,0 

29 1,22 0,878 3,06 1,259 -1,833 -2,569 -1,098 -5,067*** 55,8 44,2 

30 1,39 1,037 2,94 1,552 -1,556 -2,450 -0,662 -3,536*** 69,2 30,8 

31 1,17 0,786 2,94 1,110 -1,778 -2,429 -1,126 -5,546*** 67,3 32,7 

32 1,00 0,485 2,28 1,127 -1,278 -1,876 -0,679 -4,417*** 76,9 23,1 

33 1,67 0,907 3,06 1,162 -1,389 -2,095 -0,683 -3,997*** 54,9 45,1 

34 1,67 1,085 3,06 0,938 -1,389 -2,076 -0,702 -4,110*** 51,9 48,1 

35 1,61 1,037 2,94 1,056 -1,333 -2,042 -0,625 -3,823*** 60,8 39,2 

36 1,72 0,826 3,11 1,079 -1,389 -2,040 -0,738 -4,337*** 56,9 43,1 

37 2,50 1,581 4,44 0,616 -1,944 -2,774 -1,115 -4,862*** 30,8 69,2 

38 3,00 1,609 4,61 0,698 -1,611 -2,466 -0,756 -3,898*** 26,9 73,1 

39 3,44 1,464 4,61 0,608 -1,167 -1,940 -0,393 -3,122* 23,5 76,5 

40 2,44 1,542 3,94 1,056 -1,500 -2,400 -0,600 -3,405* 44,2 55,8 

41 2,50 1,505 4,11 1,023 -1,611 -2,487 -0,735 -3,757*** 39,2 60,8 

42 1,94 1,110 3,89 0,832 -1,944 -2,609 -1,280 -5,946*** 43,1 56,9 

43 1,17 0,924 2,89 1,323 -1,722 -2,499 -0,946 -4,527*** 63,5 36,5 

44 1,17 1,043 2,89 1,605 -1,722 -2,639 -0,805 -3,818*** 65,4 34,6 

Nota: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001; *** p ≤ 0,01.  # = Respostas considerando as pontuações entre 0 e 2; + = Respostas 

considerando as pontuações entre 3 e 5.   
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ANEXO I-  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

             CURSO DE PSICOLOGIA 

                            CEP: 60020-181 – Fortaleza - CE 

                             Tel: +55 (85) 3366 7723 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PESQUISA: Fatores psicossociais relacionados à conduta no trânsito.  

 

Coordenador: Walberto S. Santos 

Prezado (a) colaborador (a), 

 

Você é convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer 

possíveis fatores contribuintes para a compreensão da conduta no trânsito.  

 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: População geral da cidade de Fortaleza, com idade 

igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos. Esta será, inevitavelmente, amostra de 

conveniência, não-probabilística, participarão da pesquisa aqueles voluntários que, 

convidados a colaborar, concordem.  

 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você deve responder a 

um livreto envolvendo questões objetivas sobre comportamentos ocorrem no trânsito. Você 

tem a liberdade de se recusar a participar e pode ainda deixar de responder em qualquer 

momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Sempre que quiser, você poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa. Para isso, poderá entrar em contato com o coordenador da 

pesquisa.  

 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz complicações; 

talvez, apenas, algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem risco 

à sua integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece 

riscos à sua dignidade.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais.  Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento 

das respostas, e seu nome não será usado em nenhum momento. Todos os dados serão 

analisados em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os resultados poderão 

ser utilizados em eventos e publicações científicas.  

 

5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não deverá ter nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes acerca de possíveis fatores 

contribuintes para a explicação de comportamentos sociais.  
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6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E 

nada será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a cópias 

dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Prof. Dr. Walberto Silva Santos 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Depto. de Psicologia 

Endereço: Av. da Universidade 2762 – Benfica – Fortaleza - CE  

Telefones p/contato: 33667723 ou 33667728 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO  

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em 

dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

  

Nome do participante: _________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do participante: _____________________________________________________ 

 

 

Local e Data: ________________________________________________________________ 

 

 

Nome do membro da equipe de pesquisa: _________________________________________ 

 

 

Assinatura do membro da equipe de pesquisa: ______________________________________ 

 

 

 

Prof. Walberto Silva Santos 

Coordenador do Projeto  
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ANEXO II- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO 1) 

  

Os itens abaixo fazem referência a situações descritas no Código Brasileiro de Trânsito 

(CBT). Gostaríamos de saber se você conhece as situações e com que frequência elas 

acontecem na cidade de fortaleza. Faça isso, utilizando um dos números da escala de resposta 

abaixo, caso não compreenda algum item, por favor, marque um zero (0).  

 

Sempre = 5 

Frequentemente = 4  

Algumas Vezes = 3 

Poucas Vezes = 2 

Nunca = 1 

Não entendo = 0 

 

Estacionar sobre marcas de canalização. 0 1 2 3 4 5 

Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações 

e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. 
0 1 2 3 4 5 

Parar em viadutos. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com características originais alteradas (vidros e lataria 

cobertos por inscrições, adesivos ou painéis não autorizados). 
0 1 2 3 4 5 

Parar afastado de 0,5 a 1m do meio fio. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade em pista escorregadia. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com ausência, violação, falsificação ou falta de legibilidade das 

placas, do lacre e do número do chassi. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou 

equilibrando-se em uma roda. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo na contramão em vias de sentido duplo. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em túneis. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar nos acostamentos. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em descidas.  0 1 2 3 4 5 

Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de 

passagem a pedestres e a outros veículos. 
0 1 2 3 4 5 

Ultrapassar veículos em fila. 0 1 2 3 4 5 

Transitar de ré em trecho longo. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de sinalizar ao remover o veículo da pista ou permanecer no 

acostamento. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório.  0 1 2 3 4 5 

Evadir-se do pedágio. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir de forma desatenta ou descuidada. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pelo acostamento. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir, durante o dia ou à noite, transporte coletivo sem usar luz baixa.  0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em cruzamentos. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina ou condições de pouca 

visibilidade. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir ciclomotores em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo em 

acostamento ou faixa própria. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo em mau estado de conservação.  0 1 2 3 4 5 

Usar luz alta em vias iluminadas. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em canteiros centrais. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar nas esquinas, a menos de 5m da via transversal. 0 1 2 3 4 5 
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Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para 

ingresso na via. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de guardar a distância lateral de 1,50cm ao passar ou ultrapassar 

bicicleta. 
0 1 2 3 4 5 

Dirigir sob o efeito de entorpecente. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em calçadas. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em túneis. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar nos viadutos. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir com carteira de habilitação cassada. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar fora da posição indicada. 0 1 2 3 4 5 

Desobedecer ao sinal de “Dê a preferência”. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em descidas.  0 1 2 3 4 5 

Parar a menos de 5m das esquinas. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. 0 1 2 3 4 5 

Bloquear a via com veículo. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em viadutos. 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO III- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO 2) 

 

Os itens abaixo fazem referência a situações descritas no Código Brasileiro de Trânsito 

(CBT). Gostaríamos de saber se você conhece as situações e com que frequência elas 

acontecem na cidade de fortaleza. Faça isso, utilizando um dos números da escala de resposta 

abaixo, caso não compreenda algum item, por favor, marque um zero (0).  

 

Sempre = 5 

Frequentemente = 4  

Algumas Vezes = 3 

Poucas Vezes = 2 

Nunca = 1 

Não entendo = 0 

 

Promover ou participar de competição. 0 1 2 3 4 5 

Parar afastado mais de 1m do meio fio. 0 1 2 3 4 5 

Parar sobre vias de acostamento. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em faixa de pedestres. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em locais proibidos. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com sistema de iluminação e sinalização alteradas. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem em passagens de nível. 0 1 2 3 4 5 

Durante o dia, deixar de usar luz baixa dentro de túneis. 0 1 2 3 4 5 

Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem 

permissão da autoridade competente ou de seus agentes. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo 

estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e 

carga ou descarga de mercadorias. 

0 1 2 3 4 5 

Parar nos cruzamentos. 0 1 2 3 4 5 

Parar na faixa para pedestres. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de trabalhadores na 

pista. 
0 1 2 3 4 5 

Estacionar em locais de estacionamento e de parada proibida. 0 1 2 3 4 5 

Entrar ou sair de áreas lindeiras sem as precauções com a segurança de 

pedestres e de outros veículos. 
0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem em cruzamentos. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo na contramão, em vias de sentido único. 0 1 2 3 4 5 

Arremessar água ou detritos sobre pedestres ou veículos. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com criança sem 

condição de cuidar-se. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 

máxima estabelecida para a via. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de manter distância (lateral, frontal ou de bordo) segura. 0 1 2 3 4 5 

Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de sinalizar carga derramada na via. 0 1 2 3 4 5 

Parar em locais não permitidos. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com inspeção veicular reprovada ou vencida. 0 1 2 3 4 5 

Abandonar objetos e substâncias na via. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em locais de entrada e saída de veículos. 0 1 2 3 4 5 
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Transitar com o veículo em canteiros. 0 1 2 3 4 5 

Transpor bloqueio viário. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade em pista defeituosa. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro 

condutor. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de 

escolares. 
0 1 2 3 4 5 

Parar em pontes. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à 

esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, 

quando for manobrar para um desses lados. 

0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em locais não permitidos. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem ou preferência aos pedestres em faixas a eles 

destinadas. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e curvas passando por cima de canteiros. 0 1 2 3 4 5 

Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo o trânsito. 0 1 2 3 4 5 

Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que 

não sejam autorizados pelo CONTRAN. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em descidas. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo derramando ou arrastando carga, objetos ou 

combustível na via. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo com excesso de lotação. 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO IV- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO 3) 

 

Os itens abaixo fazem referência a situações descritas no Código Brasileiro de Trânsito 

(CBT). Gostaríamos de saber se você conhece as situações e com que frequência elas 

acontecem na cidade de fortaleza. Faça isso, utilizando um dos números da escala de resposta 

abaixo, caso não compreenda algum item, por favor, marque um zero (0).  

 

Sempre = 5 

Frequentemente = 4  

Algumas Vezes = 3 

Poucas Vezes = 2 

Nunca = 1 

Não entendo = 0 

 

Transpor área de pesagem.  0 1 2 3 4 5 

Estacionar na pista das estradas, rodovias, vias de transito rápido. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de escolas. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar sobre faixas de pedestres. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo de carga com falta de inscrição da tara e 

informações previstas. 

0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em ladeiras. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir fora da faixa destinada, exceto em emergência. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em pontes. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseira do 

capacete. 

0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos 

limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização. 

0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em ciclovias. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em interseções. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir em faixa da direita, se esta for para outros veículos. 0 1 2 3 4 5 

Parar o veículo para reparos, em rodovia e vias de trânsito rápido. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor rebocando outro 

veículo. 

0 1 2 3 4 5 

Parar sobre vias de trânsito rápido. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem aos veículos já estejam circulando na 

rotatória. 

0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e conversões em curvas. 0 1 2 3 4 5 

Disputar corrida por espírito de competição ou rivalidade em vias 

públicas. 

0 1 2 3 4 5 

Traspor bloqueio policial. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir com apenas uma das mãos. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em ladeiras. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de obras sinalizadas. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de 

explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.  

0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de passeatas, cortejos, 

aglomerações, desfiles. 

0 1 2 3 4 5 
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Dirigir veículo lento e de maior porte (ônibus e caminhão) fora da 

faixa da direita. 

0 1 2 3 4 5 

Usar indevidamente a buzina. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em horários não permitidos. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em sinais luminosos.  0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em acostamentos. 0 1 2 3 4 5 

Parar em túneis. 0 1 2 3 4 5 

Avançar o sinal vermelho do semáforo. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com faróis apagados 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela direita de escolar parado para embarque e 

desembarque e passageiros. 

0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com lâmpada queimada. 0 1 2 3 4 5 

Falsificar ou adulterar identificação de veículo. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo em gramados e jardins. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir sem cinto de segurança. 0 1 2 3 4 5 

Parar sobre a pista em estradas. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir sob o efeito de álcool. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas. 0 1 2 3 4 5 

Usar indevidamente os sinais luminosos do veículo. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em pontes. 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO V- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO 4) 

 

Os itens abaixo fazem referência a situações descritas no Código Brasileiro de Trânsito 

(CBT). Gostaríamos de saber se você conhece as situações e com que frequência elas 

acontecem na cidade de fortaleza. Faça isso, utilizando um dos números da escala de resposta 

abaixo, caso não compreenda algum item, por favor, marque um zero (0).  

 

Sempre = 5 

Frequentemente = 4  

Algumas Vezes = 3 

Poucas Vezes = 2 

Nunca = 1 

Não entendo = 0 

 

Dirigir com carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com carga incompatível. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em locais proibidos. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo com excesso de peso. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e curvas passando por cima de faixas de pedestres. 0 1 2 3 4 5 

Criar obstáculo na via ou na calçada e não sinalizar. 0 1 2 3 4 5 

Desobedecer às ordens dos agentes de trânsito. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com equipamento antirradar. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e curvas passando por cima de calçadas. 0 1 2 3 4 5 

Parar na contramão. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de registrar transferência de categoria ou propriedade em 30 dias. 0 1 2 3 4 5 

Ultrapassar cortejos, desfiles e formações militares. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela direita, exceto se o veículo da frente for dobrar à 

esquerda. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade em pista fechada. 0 1 2 3 4 5 

Transitar de ré de forma a causar riscos à segurança. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar perto de hidrantes. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em desacordo com as placas de estacionamento regulamentado. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir com carteira de habilitação incompatível com a categoria. 0 1 2 3 4 5 

Transitar em qualquer via em velocidade superior à máxima em mais de 

50%. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade em vias rurais, sem cercas ou com animais 

próximos. 
0 1 2 3 4 5 

Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de 

passagem. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em decida. 0 1 2 3 4 5 

Parar no passeio, ilhas, canteiros, divisores de pista e marcas de canalização. 0 1 2 3 4 5 

Transportar criança sem segurança. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com iluminação e sinalização com defeito.  0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo sem licenciamento ou registro. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de calçada. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar a mais de 1m da calçada. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. 0 1 2 3 4 5 

Forçar ultrapassagem entre veículos. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de atualizar cadastro de registro de veículo ou de habilitação. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em túneis. 0 1 2 3 4 5 
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Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de hospitais. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir usando fone de ouvido. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor 

de 7 anos. 
0 1 2 3 4 5 

Estacionar sobre jardins. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em parada de ônibus. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir o veículo com tacógrafo (registrador de velocidade e tempo) com 

defeito. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de usar sinal luminoso ou gesto indicador de mudança de direção, 

mudança de faixa ou parada. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar em qualquer via em velocidade superior à máxima até 20%. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir sem condições físicas ou psíquicas. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar sobre calçadas.  0 1 2 3 4 5 

Falsificar ou adulterar habilitação. 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO VI- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO 5) 

 

Os itens abaixo fazem referência a situações descritas no Código Brasileiro de Trânsito 

(CBT). Gostaríamos de saber se você conhece as situações e com que frequência elas 

acontecem na cidade de fortaleza. Faça isso, utilizando um dos números da escala de resposta 

abaixo, caso não compreenda algum item, por favor, marque um zero (0).  

 

Sempre = 5 

Frequentemente = 4  

Algumas Vezes = 3 

Poucas Vezes = 2 

Nunca = 1 

Não entendo = 0 

 

Depositar ou retirar materiais da via. 0 1 2 3 4 5 

Avançar o sinal de parada obrigatória. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem ou preferência aos veículos não motorizados. 0 1 2 3 4 5 

Ultrapassar veículos parados em razão de sinal luminoso, cancela, 

bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela contramão em viadutos. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar ultrapassagem pela direita de coletivo parado para embarque e 

desembarque de passageiros. 
0 1 2 3 4 5 

Dirigir com calçado inadequado ou impróprio. 0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor pilotando com uma das 

mãos. 
0 1 2 3 4 5 

Parar sob faixa de pedestres em mudança de sinal. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar sobre áreas de cruzamento. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em ladeiras ou descidas, sem freio e sem calço (PBT 

superior a 3.500kg). 
0 1 2 3 4 5 

Dirigir com o braço para fora. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se do acostamento. 0 1 2 3 4 5 

Atirar do veículo objetos ou substâncias. 0 1 2 3 4 5 

Transitar com o farol desregulado. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem ou preferência aos veículos precedidos por 

batedores. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir, durante o dia ou à noite, ciclomotores sem usar luz baixa. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em locais e horários em que são proibidos por placa de 

proibido estacionar. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de dar passagem ou preferência aos veículos com luzes 

intermitentes e sirenes ligadas (por exemplo: ambulâncias). 
0 1 2 3 4 5 

Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza 

sons e ruído que perturbem o sossego público. 
0 1 2 3 4 5 

Estacionar na contramão. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir sem possuir carteira de habilitação. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir na faixa da esquerda, quando esta for destinada a outros 

veículos. 
0 1 2 3 4 5 

Permanecer parado por falta de combustível. 0 1 2 3 4 5 
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À noite, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter a 

placa traseira iluminada.  
0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar manobra perigosa (arrancadas, derrapagem ou frenagem) em 

vias públicas. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de parar para agrupamentos de veículos, cortejos e formações. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de ascender luzes de posição sob luz forte, neblina.  0 1 2 3 4 5 

Deixar de parar o veículo para agrupamento de pessoas, passeatas e 

desfiles. 
0 1 2 3 4 5 

Transitar com o limpador de para-brisa não acionado sob chuva.  0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não 

sinalizada. 
0 1 2 3 4 5 

Deixar de parar o veículo no acostamento para realizar conversões. 0 1 2 3 4 5 

Estacionar em ciclovias. 0 1 2 3 4 5 

Deixar de reduzir a velocidade em descidas. 0 1 2 3 4 5 

Transitar em qualquer via em velocidade superior à máxima em mais 

de 20% até 50%. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando 

passageiro sem capacete. 
0 1 2 3 4 5 

Dirigir usando celular. 0 1 2 3 4 5 

Efetuar retornos e curvas com prejuízo da livre circulação ou da 

segurança, mesmo em locais permitidos. 
0 1 2 3 4 5 

Estacionar em fila dupla. 0 1 2 3 4 5 

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 

pública. 
0 1 2 3 4 5 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com passageiro fora da 

garupa. 
0 1 2 3 4 5 

Dirigir com carteira de habilitação suspensa.  0 1 2 3 4 5 

Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para 

sinalização temporária da via. 
0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

ANEXO VII- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (ETAPA 1) 

 

Para finalizar, gostaríamos de obter algumas informações sobre você. Não pretendemos 

identificá-lo (a), por isso não assine ou coloque seu nome. Essas informações unicamente 

descrevem os participantes deste estudo.  

01. Idade: _____   02. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

03. Estado Civil:  (  ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) União Estável  

    (  ) Divorciado (  ) Viúvo   (  ) Outro: ____________ 

04. Atualmente, qual é a média de renda mensal familiar da sua casa? 

(  ) Menos de 1 salário mínimo (até R$788,00) 

(  ) Entre 1 e 2 salários mínimos (de R$788,01 a R$1576,00) 

(  ) Entre 2 e 3 salários mínimos (de R$1576,01 a R$2364,00) 

(  ) Entre 3 e 4 salários mínimos (de R$2364,01 a R$3152,00) 

(  ) Mais do que 4 salários mínimos (acima de R$3152,01) 

05. Qual a sua escolaridade? 

(  ) Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 

(  ) Ensino Fundamental (1º grau) completo 

(  ) Ensino Médio (2º grau) incompleto 

(  ) Ensino Médio (2º grau) completo 

(  ) Ensino Superior (universitário) incompleto 

(  ) Ensino Superior (universitário) completo 

06. Qual a sua profissão? ____________________________________ 

07. Em que bairro/regional você mora? __________________/______ 

08. Qual a categoria da sua habilitação? 

(  ) A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) E 

(  ) AB (  ) AC (  ) AD (  ) AE  

 

09. Há quanto tempo você tirou sua habilitação? _____anos(s) / _____meses. 

10. Há quanto tempo você dirige? _____anos(s) / _____meses. 

11. Em média, quantas horas você dirige por dia? _____horas. 

12. Que veículo você costuma dirigir? 

(  ) Carro   (  ) Moto    (  ) Caminhão  

(  ) Ônibus   (  ) Topic/Van   (  ) Outro: __________________ 

 

13. Seu veículo é próprio?  

(  ) Sim  (  ) Não   

 

14. Seu veículo tem seguro? 

(  ) Sim  (  ) Não   
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15. Antes da “Lei Seca”, você alguma vez já dirigiu sob o efeito de bebida alcoólica?  

(  ) Sim  (  ) Não   

 

16. Depois que a “Lei Seca” entrou em vigor, você já dirigiu alguma vez sob o efeito de 

bebida alcoólica? 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 
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ANEXO VIII- QUESTIONÁRIO ONLINE (VERSÃO MOTO) 
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 ANEXO VIII- QUESTIONÁRIO ONLINE (VERSÃO MOTO - Continuação)  
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ANEXO IX - QUESTIONÁRIO ONLINE (VERSÃO CARRO)  
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ANEXO IX - QUESTIONÁRIO ONLINE (VERSÃO CARRO – Continuação)  

 

 



109 

 

 

ANEXO X- TCLE QUESTIONÁRIO VERSÃO ONLINE 
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ANEXO XI - MEDIDA DE ATITUDES 

Nesta parte, gostaríamos de conhecer a sua opinião acerca da CONDUTA DOS 

MOTORISTAS NO TRÂNSITO DE FORTALEZA. Você deverá avaliar todos os 

comportamentos em função de quatro aspectos: imprudente/prudente, incorreto/correto, 

prejudicial/benéfico e inseguro/seguro. Neste caso, a avaliação deve ser feita marcando um 

dos números em cada uma das escalas abaixo de cada item. Antes de começar, vamos fazer 

um treino. Se você acha que “Estacionar em cima da calçada” é: 

Extremamente imprudente, marque -3;  

      Nem é incorreto e nem é correto, marque 0;  

Um pouco benéfico, marque 1;  

Muito inseguro, marque -2.  

Como no exemplo abaixo: 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

Agora, leia os demais comportamentos e faça sua avaliação, indicando, com sinceridade, em 

todas as escalas de respostas abaixo deles, o número que melhor representa sua opinião.  

 

01. Ultrapassar entre outros veículos, mesmo que precise forçar a passagem. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

02. Fazer retornos e conversões em locais inadequados. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

03.Seguir o seu caminho quando o sinal está vermelho e não vem outro veículo. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

04.Ultrapassar veículos em fila. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

05.Utilizar qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma delas for exclusiva para outros 

veículos (ex. ônibus). 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 
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Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

6. Passar por cima da faixa de pedestres quando preciso fazer retornos ou curvas. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

07. Escutar música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

08. Estacionar sem me preocupar com a posição indicada na vaga. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

09. Utilizar o telefone celular, quando necessário. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

10. Meter a mão na buzina, quando o trânsito para. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

11. Ultrapassar pela direita. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

12. Dirigir usando apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a marcha. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

13. Jogar objetos na pista. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 
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14. Fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

15. Ao ver um ciclista, reduzir a velocidade e manter meu carro a pelo menos 1 metro de 

distância dele. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

16. Dar passagem aos veículos não motorizados (ex. bicicletas). 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

17. Dar preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal de trânsito. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

18. Reduzir a velocidade ao ver trabalhadores na pista. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 

19. Observar se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente. 

Imprudente ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Prudente 

Incorreto ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Correto 

Prejudicial ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Benéfico 

Inseguro ( -3 ) ( -2 ) ( -1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Seguro 
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ANEXO XII - MEDIDA DE NORMA SUBJETIVA 

 

Inicialmente, gostaríamos de saber como as pessoas de SUA FAMÍLIA, que você considera 

as mais importantes, avaliam os comportamentos das pessoas no trânsito de Fortaleza, 

incluindo os seus. Para responder, leia cada um dos itens abaixo e indique na escala ao lado o 

quanto as pessoas importantes para você (mãe, pai, filhos, irmãos etc.) acham errado ou 

reprovam cada um dos comportamentos listados. Para isso, tente imaginar o trânsito, no 

horário entre sete da manhã (7:00h) e sete da noite (19:00h), nas vias de maior fluxo 

 

Extremamente errado/reprovável  

Muito errado/reprovável  

Mais ou menos errado/reprovável 

Pouco errado/reprovável 

Nada errado/reprovável 

      

As pessoas da minha família, acham: 1 2 3 4 5 

01. Ultrapassar entre outros veículos, mesmo que precise forçar a passagem. 1 2 3 4 5 

02. Fazer retornos e conversões em locais inadequados. 1 2 3 4 5 

03. Seguir caminho quando o sinal está vermelho e não vem outro veículo.  1 2 3 4 5 

04. Ultrapassar veículos em fila. 1 2 3 4 5 

05.Utilizar qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma delas for exclusiva para 

outros veículos (ex. ônibus). 
1 2 3 4 5 

06. Passar por cima da faixa de pedestres quando preciso fazer retornos ou curvas. 1 2 3 4 5 

07. Escutar música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem. 1 2 3 4 5 

08. Estacionar sem me preocupar com a posição indicada na vaga. 1 2 3 4 5 

09. Utilizar o telefone celular, quando necessário.  1 2 3 4 5 

10. Meter a mão na buzina, quando o trânsito para. 1 2 3 4 5 

11. Ultrapassar pela direita. 1 2 3 4 5 

12. Dirigir usando apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a 

marcha. 
1 2 3 4 5 

13. Jogar objetos na pista. 1 2 3 4 5 

14. Fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas. 1 2 3 4 5 

15. Ao ver um ciclista, reduzir a velocidade e manter seu carro a pelo menos 1 

metro de distância dele. 
1 2 3 4 5 

16.Dar passagem aos veículos não motorizados (ex. bicicletas). 1 2 3 4 5 

17. Dar preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal de 

trânsito. 
1 2 3 4 5 

18. Reduzir a velocidade ao ver trabalhadores na pista. 1 2 3 4 5 

19. Observar se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente. 1 2 3 4 5 
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ANEXO XIII. MEDIDA DE PERCEPÇÃO DE CONTROLE COMPORTAMENTAL 

 

Continuando, ainda que os comportamentos que seguem tenham semelhanças com os que já 

foram apresentados, gostaríamos de saber o quão fácil ou difícil é, PARA VOCÊ, realizá-

los em Fortaleza, no horário entre sete da manhã (7:00h) e sete da noite (19:00h), nas vias de 

maior fluxo. Utilize a escada de resposta ao lado.  

 

Muito fácil  

Fácil  

Mais ou menos 

Difícil 

Muito difícil 

Para mim....                                                  é: 1 2 3 4 5 

01. Ultrapassar entre outros veículos, mesmo que precise forçar a passagem. 1 2 3 4 5 

02. Fazer retornos e conversões em locais inadequados. 1 2 3 4 5 

03. Seguir caminho quando o sinal está vermelho e não vem outro veículo.  1 2 3 4 5 

04. Ultrapassar veículos em fila. 1 2 3 4 5 

05.Utilizar qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma delas for exclusiva para 

outros veículos (ex. ônibus). 
1 2 3 4 5 

06. Passar por cima da faixa de pedestres quando preciso fazer retornos ou curvas. 1 2 3 4 5 

07. Escutar música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem. 1 2 3 4 5 

08. Estacionar sem me preocupar com a posição indicada na vaga. 1 2 3 4 5 

09. Utilizar o telefone celular, quando necessário.  1 2 3 4 5 

10. Meter a mão na buzina, quando o trânsito para. 1 2 3 4 5 

11. Ultrapassar pela direita. 1 2 3 4 5 

12. Dirigir usando apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a 

marcha. 
1 2 3 4 5 

13. Jogar objetos na pista. 1 2 3 4 5 

14. Fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas. 1 2 3 4 5 

15. Ao ver um ciclista, reduzir a velocidade e manter seu carro a pelo menos 1 

metro de distância dele. 
1 2 3 4 5 

16.Dar passagem aos veículos não motorizados (ex. bicicletas). 1 2 3 4 5 

17. Dar preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal de 

trânsito. 
1 2 3 4 5 

18. Reduzir a velocidade ao ver trabalhadores na pista. 1 2 3 4 5 

19. Observar se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente. 1 2 3 4 5 
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ANEXO XIV. MEDIDA DE INTENÇÃO 

Agora, por um momento, queremos que você pense no trânsito de Fortaleza, no horário entre 

sete da manhã (7:00h) e sete da noite (19:00h), nas vias de maior fluxo, e se coloque na 

posição de motorista. Nesse contexto, leia atentamente cada um dos itens e responda: Em uma 

situação real, em que haja necessidade, qual a probabilidade de você realizar os 

comportamentos abaixo? Utilize a escala de resposta ao lado. 

 

Extremamente provável  

Muito provável  

Mais ou menos provável 

Pouco provável 

Improvável  

  

     

01. Ultrapassar entre outros veículos, mesmo que precise forçar a passagem. 1 2 3 4 5 

02. Fazer retornos e conversões em locais inadequados. 1 2 3 4 5 

03. Seguir caminho quando o sinal está vermelho e não vem outro veículo.  1 2 3 4 5 

04. Ultrapassar veículos em fila. 1 2 3 4 5 

05.Utilizar qualquer uma das faixas, mesmo quando alguma delas for exclusiva para 

outros veículos (ex. ônibus). 
1 2 3 4 5 

06. Passar por cima da faixa de pedestres quando preciso fazer retornos ou curvas. 1 2 3 4 5 

07. Escutar música em um volume alto, ao ponto de as pessoas lá fora escutarem. 1 2 3 4 5 

08. Estacionar sem me preocupar com a posição indicada na vaga. 1 2 3 4 5 

09. Utilizar o telefone celular, quando necessário.  1 2 3 4 5 

10. Meter a mão na buzina, quando o trânsito para. 1 2 3 4 5 

11. Ultrapassar pela direita. 1 2 3 4 5 

12. Dirigir usando apenas uma das mãos, mesmo quando não preciso passar a 

marcha. 
1 2 3 4 5 

13. Jogar objetos na pista. 1 2 3 4 5 

14. Fazer manobras como: arrancadas, derrapadas e freadas bruscas. 1 2 3 4 5 

15. Ao ver um ciclista, reduzir a velocidade e manter seu carro a pelo menos 1 

metro de distância dele. 
1 2 3 4 5 

16.Dar passagem aos veículos não motorizados (ex. bicicletas). 1 2 3 4 5 

17. Dar preferência aos pedestres na faixa, mesmo quando não há um sinal de 

trânsito. 
1 2 3 4 5 

18. Reduzir a velocidade ao ver trabalhadores na pista. 1 2 3 4 5 

19. Observar se os faróis e piscas estão funcionando adequadamente. 1 2 3 4 5 
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ANEXO XV. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (ESTUDO 2) 

Para finalizar, gostaríamos de obter algumas informações sobre você. Não pretendemos 

identificá-lo (a), por isso não assine ou coloque seu nome. Essas informações unicamente 

descrevem os participantes deste estudo.  

01. Idade: _____   02. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

03. Estado Civil:  (  ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) União Estável  

    (  ) Divorciado (  ) Viúvo   (  ) Outro: ____________ 

04. Atualmente, qual é a média de renda mensal familiar da sua casa? 

(  ) Menos de 1 salário mínimo (até R$788,00) 

(  ) Entre 1 e 2 salários mínimos (de R$788,01 a R$1576,00) 

(  ) Entre 2 e 3 salários mínimos (de R$1576,01 a R$2364,00) 

(  ) Entre 3 e 4 salários mínimos (de R$2364,01 a R$3152,00) 

(  ) Mais do que 4 salários mínimos (acima de R$3152,01) 

05. Qual a sua escolaridade? 

(  ) Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 

(  ) Ensino Fundamental (1º grau) completo 

(  ) Ensino Médio (2º grau) incompleto 

(  ) Ensino Médio (2º grau) completo 

(  ) Ensino Superior (universitário) incompleto 

(  ) Ensino Superior (universitário) completo 

06. Qual a sua profissão? ____________________________________ 

07. Em que bairro/regional você mora? __________________/______ 

08. Qual a categoria da sua habilitação? 

(  ) A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) E 

(  ) AB (  ) AC (  ) AD (  ) AE  

 

09. Há quanto tempo você tirou sua habilitação? _____anos(s) / _____meses. 

10. Há quanto tempo você dirige? _____anos(s) / _____meses. 

11. Em média, quantas horas você dirige por dia? _____horas. 

12. Que veículo você costuma dirigir? 

(  ) Carro   (  ) Moto    (  ) Caminhão  

(  ) Ônibus   (  ) Topic/Van   (  ) Outro: __________________ 

 

13. Para nos ajudar a definir o modelo exato do seu veículo, você poderia fornecer a placa? 

(  ) Não   (  ) Sim:________________  

 

14. Seu veículo é próprio?  

(  ) Sim  (  ) Não   
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15. Seu veículo tem seguro? 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

16. Antes da “Lei Seca”, você alguma vez já dirigiu sob o efeito de bebida alcoólica?  

(  ) Sim  (  ) Não   

 

17. Depois que a “Lei Seca” entrou em vigor, você já dirigiu alguma vez sob o efeito de 

bebida alcoólica? 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 
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ANEXO XVI. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE PSICOLOGIA 

CEP: 60020-181 – Fortaleza - CE 

Tel: +55 (85) 3366 7723 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PESQUISA: Fatores psicossociais relacionados à conduta no trânsito.  

 

Coordenador: Walberto S. Santos 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

 

Você é convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer 

possíveis fatores contribuintes para a compreensão da conduta no trânsito.  

 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: População geral da cidade de Fortaleza, com idade 

igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos. Esta será, inevitavelmente, amostra de 

conveniência, não-probabilística, participarão da pesquisa aqueles voluntários que, 

convidados a colaborar, concordem.  

 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você deve responder a 

um livreto envolvendo questões objetivas sobre comportamentos sociais. Você tem a liberdade 

de se recusar a participar e pode ainda deixar de responder em qualquer momento da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo. Sempre que quiser, você poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa. Para isso, poderá entrar em contato com o coordenador da pesquisa.  

 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz complicações; 

talvez, apenas, algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem risco 

à sua integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece 

riscos à sua dignidade.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento 

das respostas, e seu nome não será usado em nenhum momento. Todos os dados serão 

analisados em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os resultados poderão 

ser utilizados em eventos e publicações científicas.  
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5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não deverá ter nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes acerca de possíveis fatores 

contribuintes para a explicação de comportamentos sociais.  

 

6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E 

nada será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a cópias 

dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Prof. Dr. Walberto Silva Santos 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Depto. de Psicologia 

Endereço: Av. da Universidade 2762 – Benfica – Fortaleza - CE  

Telefones p/contato: 33667723 ou 33667728 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO  

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em 

dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

  

Nome doParticipante:__________________________________________________________ 

 

Assinatura do participante:______________________________________________________ 

 

Local e Data: ________________________________________________________________ 

 

Nome do membro da equipe de pesquisa:__________________________________________ 

 

Assinatura do membro da equipe de pesquisa: ______________________________________ 

 

 

 

 

Prof. Walberto Silva dos Santos 

Coordenador do Projeto  


