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RESUMO 

 
Neste trabalho será mostrado um estudo sobre a incidência de acidentes de trânsito 

na cidade de Campos Lindos no estado do Tocantins. No seu decorrer são 

mostrados apontamentos que são importantes para a compreensão acerca da 

influência do trânsito na vida de cada pessoa, estes entendimentos são mostrados 

com base na fundamentação de autores que tratam a respeito da temática. De modo 

geral, o trabalho é constituído primeiramente de uma pesquisa bibliográfica que 

destaca pontos relevantes sobre o entendimento do trânsito na atualidade. São 

mostrados, seguidamente os dados coletados em uma pesquisa de campo que 

analisa a incidência dos acidentes na cidade de Campos Lindos nos período de 

2010 à 2016. Junto com a pesquisa de campo é construída uma discussão a 

respeito dos dados coletados e mostrado também uma entrevista com o secretário 

de transportes e Obras da cidade e o secretario de urbanismo onde se vê o 

posicionamento importantes sobre a condição do trânsito na cidade de Campos 

Lindos. 

. 

 
Palavras- Chave: Comportamento no Trânsito. Ocorrência de Acidentes. 

Sinalização de Trânsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In this work will be shown a study on the incidence of traffic accidents in the city of 

Campos Lindos in the state of Tocantins. In the course of the study, notes that are 

important for the understanding of the influence of traffic on the life of each person 

are shown, these understandings are shown based on the foundation of authors who 

deal with the subject. In general, the work consists first of a bibliographical research 

that highlights relevant points on the understanding of the traffic in the actuality. The 

data collected in a field survey that analyzes the incidence of accidents in the city of 

Campos Lindos in the period from 2010 to 2016 are shown. Together with the field 

survey, a discussion about the data collected is also shown and an interview With the 

secretary of Transport and Works of the city and the secretary of urbanism where you 

see the important position on the condition of traffic in the city of Campos Lindos. 

. 

 

Keywords: Behavior in Traffic. Occurrence of Accidents. Traffic signs. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Entender a realidade em que vivemos e compreender os elementos básicos 

que integram o nosso meio é um ponto essencial para que cada indivíduo consiga 

interagir plena e responsavelmente com sua comunidade.  

A opção por trabalhar esta temática tem como objetivo geral alcançar um 

entendimento significativo sobre a incidência de acidentes de trânsito na cidade de 

Campos Lindos no estado do Tocantins. Os objetivos específicos por sua vez 

pretendem, primeiramente, levantar a frequência dos acidentes de trânsito na cidade 

de Campos Lindos, por segundo analisar o perfil incidência dos acidentes de trânsito 

na cidade de Campos Lindos e por fim, identificar os tipos de acidente mais comuns 

que ocorrem nesta cidade e qual o percentual de ocorrência entre eles.  

Cabe lembrar também que os dados que serão aqui. Apresentados foram 

fornecidos pela Polícia Militar em conjunto com a Secretaria de Transporte e Obras 

da cidade de Campos Lindos, sendo provenientes de documentação policial (Boletim 

de Ocorrência). Segue então o artigo que, em sua primeira parte trás a revisão de 

literatura e depois disso, mostra a pesquisa de campo com seus dados e discussão 

a respeito da temática.  
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2 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E TRÁFEGO: UMA NECESSIDADE 

EMERGENTE 

  

Entender de que forma funciona a educação para o trânsito é algo simples. 

De forma geral, o trânsito exige do ser humano uma atuação comprometida, 

primeiramente com o outro e posteriormente consigo próprio. Isto é, há a 

necessidade plena de que cada condutor mantenha consigo o compromisso de se 

manter fiel à leis que regem o trânsito para que se tenha um bom desempenho de 

todos. 

É possível notar que o sistema de trânsito nacional possui, de acordo com 

Vasconcelos (1998 p. 19): 

 

Uma procura por o espaço físico que é destinado ao trânsito, esta busca 
acaba por refletir em uma disputa por itens essenciais ao ser humano nos 
dias de hoje, como por exemplo, tempo e acesso aos equipamentos 
urbanos, trata-se de uma negociação constante do espaço, com 
características que ressaltam o desejo coletivo por espaço e o conflito.  

 

Essas posturas são precursoras de desgastes físicos dos condutores, que por 

sua vez, acabam por provocar acidentes.  

Já com relação aos pedestres, lhes é assegurada a utilização dos passeios 

ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais 

para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da 

calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 

(BRASIL, 2004). 

De acordo com a Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, em seu artigo 

primeiro, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, 

abertas à circulação, rege-se por este Código de Trânsito Brasileiro. Sendo 

considerada como trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. (BRASIL, 2004).  

Neste passo, conseguimos ver que o trânsito é um assunto emergente e 

urgente recorrente na organização do sistema público. Mundialmente a sociedade 

vem demandando esforços de cunho individual e coletivo que estabelecem ao outro 

a necessidade de refletir a respeito de educação e mudança de comportamento. 

Todos vivem num contexto que estimula o individualismo e a competição. A todo 
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instante e de todos os lados, existem mensagens e até mesmo pressões para cada 

qual se preocupar com seus interesses e para considerar os outros como 

adversários. O indivíduo continuamente competitivo acaba se tornando 

individualista. Com isto, manter um comportamento ético e solidário, muitas vezes, 

torna-se difícil. O respeito às diferenças e aos direitos individuais não têm espaço e 

a vida torna-se uma aventura perigosa. (SILVA et al, 2012, p. 05). 

Assim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito, em condições 

seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. (BRASIL, 

2004). 

Enfim, apesar de as leis de trânsito nacional serem rígidas e procurarem em 

seu bojo, preservar a segurança de motoristas e pedestres, é prudente que se 

observe que, é o cumprimento dessas leis – especialmente por os condutores de 

veículos automotivos que faz com que se tenha a segurança necessária. Fato é que 

a lei é o instrumento de regulamentação de uma conduta, contudo, ela por si só não 

é suficiente para que se tenha a qualidade que se almeja. As palavras chaves neste 

caso são “Educação e Conscientização” precisam ser levadas à risca para que se 

reduza os índices altos que se tem de acidentes na atualidade.  

 

2.1 CONDUTA E TRÂNSITO 

 

A falta de um comportamento adequado pode trazer graves problemas 

gerando uma situação de caos, de tragédias, de calamidades, onde a maioria das 

pessoas que fazem parte desse quadro não tem consciência de sua seriedade e 

gravidade. “Os números já não sensibilizam. As pessoas correm o risco de se 

acostumarem com eles, de banalizarem a dor, a desgraça e a tragédia que é perder 

uma vida só, que seja, por um problema que poderia ser completamente evitável”. 

(MACHADO, 1996, p. 01). 

O que geralmente leva o indivíduo a um comportamento inadequado é a 

busca por encurtar distâncias, negligenciado os limites impostos pelos padrões 

estabelecidos pela legislação de trânsito, mostrando sua falta de educação e de 
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controle, desrespeitando, demonstrando superioridade, agressividade e violência. 

(MACHADO, 1996, p. 01). 

De certa forma isso pode ocorrer devido à “particularidade de o ser humano 

ter uma atuação comportamental equivocada, ou seja, usar de uma forma de agir 

adquirida na vida social, que o distingue das outras espécies animais. (ECCO; 

BANASZESKI, 2009, p. 240).  

Deste modo, aquém do mau comportamento podem existir diversos fatores 

que conduzem o indivíduo à demonstração de sua falta de educação no trânsito, 

nesse caso é possível observar isso, através da criação de um conjunto de crenças 

estruturado pelos motoristas, entre elas:  

 

Há uma crença de que todas as pessoas têm habilidades e condições para 
dirigir, e que tal ato é simples, até mesmo banal, sem levar-se em 
consideração as diferenças individuais, os obstáculos de ordem cognitiva, 
afetiva, social e funcional que impedem algumas pessoas de executarem 
bem esta tarefa. Há a ideia de que se pode dirigir cansado, tomando 
remédios, alcoolizado, etc. A crença de que a Carteira Nacional de 
Habilitação é apenas um documento e, assim, direito de quem a busca. Tal 
crença faz com que as pessoas não compreendam porque tantos testes e 
avaliações, comparando a CNH com a Carteira de Identidade, onde eles 
não existem. Assim, não há o entendimento de que as avaliações objetivam 
checar as condições e o conhecimento daqueles que pretendem vir a ser 
motoristas, e aqueles que demonstrarem serem portadores de condições 
ótimas, serão habilitados. A crença na incompetência e na corrupção das 
instituições que administram o trânsito, não havendo reconhecimento por 
parte da população da seriedade e legalidade de seus problemas e 
exigências, sendo que há o entendimento de que as avaliações são meras 
formalidades e se prestam somente à arrecadação de fundos para o 
Estado. A crença na invulnerabilidade: o acidente só acontece com o outro, 
isto é, as pessoas tendem a negar a possibilidade de que coisas negativas 
aconteçam com elas próprias e com os seus. Esse é um fator muito 
importante para não usar cinto de segurança. A crença da impunidade, já os 
delitos de trânsito são considerados crimes culposos e, quando impostas 
penas, as mesmas são brandas e sujeitas a diversos atenuantes. 
(MACHADO, 1996, p.05). 

 

De acordo com a citação acima o que se pode entender é que, na atualidade, 

o comportamento está intimamente ligado às estatísticas de acidente de trânsito a 

que se tem acesso. Ou seja, salvo o caso em que a estrutura (iluminação ruim, 

ausência de sinalização, calçamento precário etc.) é o fator motivador para que o 

acidente ocorra, é sabido que, a atuação do motorista pode complicar e claramente 

provocar um acidente de trânsito. 

Assim, de acordo com Ecco e Banaszeski (2009 p. 239) entende-se que:  
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Nosso comportamento no trânsito é regido por um conjunto de leis que  
prevêem comportamentos e ações corretas, bem como infrações, multas 
penalidades e a responsabilização civil e criminal por nossos atos no 
trânsito, principalmente quando colocamos em risco a segurança e a vida 
nossa e das demais pessoas. (ECCO; BANASZESKI, 2009, p. 239). 

 

Então, o bom comportamento no trânsito tem inicio pela educação e pelos 

bons hábitos desenvolvidos pelos cidadãos, que buscam transformar esses 

conhecimentos adquiridos em ações que tragam consigo os resultados esperados 

pela sociedade. (SILVA et al, 2012, p. 05). 

Dessa forma, a tarefa fundamental para um bom comportamento no trânsito, 

portanto, é educar para um trânsito mais civilizado e mais seguro. Como ressalta 

Martins (2007, p.106) que para tornar o trânsito mais humano requer motivação na 

perspectiva educativa que refletirá na motivação da escola, da família e de todo o 

espaço do trânsito, estendendo a interdisciplinaridade a muito além da alfabetização 

e do Ensino Fundamental e Médio, ou seja, na dimensão do ser humano de forma 

totalitária, atingindo-o no que ele tem de mais importante: cidadania, ética e respeito, 

que são elementos organizadores de uma instituição social. 

Portanto, para que se possa educar adequadamente é necessário que esse 

tipo de educação tenha início na infância dos indivíduos, pois somente dessa forma, 

é possível termos adultos educados, críticos, participativos e cientes de seus direitos 

e deveres no espaço público. (SILVA et al, 2012, p. 05). 

É levar em conta os conhecimentos prévios que a criança já tem, e 

acrescentar conceitos como cidadania, segurança e ética no seu cotidiano. Assim, a 

mudança de comportamento tem inicio com a educação na base, mostrando aos 

cidadãos a importância de questões como respeito, responsabilidades, cultura, 

valores, padrões culturais e conscientização. (SILVA et al, 2012, p. 05). 
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3 PESQUISA DE CAMPO E DISCUSSÃO 
 

Após a apresentação da revisão de literatura, mostra-se agora a pesquisa de 

campo com as devidas considerações a serem destacadas. Antes que se inicie a 

demonstração dos resultados, será primeiramente citada, de forma breve, a história 

da cidade de Campos Lindos. A cidade de Campos Lindos fica localizada 

aproximadamente a 556 quilômetros da capital Palmas, a cidade possui uma 

extensão geográfica de 3253,6 km². A cidade foi criada no ano de 1989 no dia 05 de 

outubro e foi instalada em 1º de janeiro de 1993. (IBGE 2015)1 

Atualmente, conforme dados dos agentes de saúde da cidade de Campos 

Lindos, a população atual chega a 9.470 habitantes no ano de 2015 e os dados do 

IBGE apontam um total de 8.730 pessoas. Sobre a sua economia vê-se que: 

 

A economia do município é advinda do agronegócio, com forte 
predominância para o cultivo de soja, de tal modo, que são enormes e 
inúmeras as plantações desse grão entre os grandes produtores rurais na 
região. Nesse município estão instaladas grandes multinacionais como, por 
exemplo, CARGILL e BÜNGE. Desde 2005, Campos Lindos é o campeão 
estadual de exportações, cujas estão resumidas significativamente ao 
cultivo de soja. Em 2008, as vendas externas da localidade somaram US$ 
78,5 milhões, significando mais de um quarto (26,4%) de tudo o que saiu do 
estado para fora do país em 2008. A prevalência do comércio do grão em 
âmbito estadual é surpreendente: a cada US$ 10 exportados pelo 
Tocantins, US$ 8 dizem respeito à soja. Grande parte das pessoas que ali 
habitam têm sua fonte de renda do trabalho nestas lavouras, que nos 
meses de fevereiro, março e abril funcionam a todo vapor, devido ao 
período de colheita da safra de soja. Além dessas grandes multinacionais, 
não é de se esquecer os grandes contribuintes com a escoação dessa 
safra, que são os Carreteiros, que viajam dioturnamente transportando os 
grãos para os mais diversos estados, e mais intensamente ao porto de 
ITAQUI, em São Luis do Maranhão.2 

 

 

Com base nestes dados, podemos ver também que a cidade possui uma 

economia que é relevante para o estado do Tocantins. Partindo ao objeto de estudo 

do presente trabalho, entendemos se tratar de uma cidade que possui um fluxo de 

trânsito considerável, uma vez que nas vias da cidade de Campos Lindos há o 

trânsito automotivo dos habitantes e em alguns casos há também o trânsito dos 

prestadores de serviço e de pessoas que praticam o mercado varejista na cidade.  

                                                           
1 Disponível em: www.ibge.gov.br Acesso em 08 de Fevereiro de 2017 

2 Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=170384 Acesso em 08 de fevereiro de 2017.  

http://www.ibge.gov.br/
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=170384
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Na tentativa de entender a situação da incidência de acidentes de transito 

naquela cidade iremos mostrar dados conseguidos por meio de uma pesquisa nos 

boletins de ocorrência que constam arquivados no destacamento da Polícia Militar 

de Campos Lindos – DPM. Também será apresentado uma entrevista com o 

secretário de transporte e obras e o secretário de urbanismo da cidade e, como já foi 

mostrado acima, recorreu-se também à informações dos agentes de saúde da 

cidade para a confirmação de alguns dados referentes ao índice populacional. Para 

que seja possível proporcionar um melhor conhecimento sobre a cidade de Campos 

Lindos, mostra-se a seguir imagens aéreas que retratam a cidade e proporcionam 

uma visão panorâmica da mesma durante os períodos noturno e diurno. 

 

IMAGEM AÉREA DA CIDADE DE CAMPOS LINDOS DURANTE O PERÍODO NOTURNO 

 
Fonte: Secretaria de Transportes 

 

Na imagem acima temos a oportunidade de ver uma imagem área noturna da 

cidade de Campos Lindos, nota-se que em alguns pontos há uma escuridão total o 

que no período noturno torna esses locais mais propensos a acidentes.  
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IMAGEM AÉREA DA CIDADE DE CAMPOS LINDOS DURANTE O PERÍODO DIURNO 

 
Fonte: Secretaria de Transportes 

 
 

Já nesta imagem aérea que foi tirada durante o dia podemos a ver situação 

por outro ângulo. Há ainda na cidade de Campos Lindos pontos de cruzamento 

importantes para a cidade que se encontram totalmente sem pavimentação asfaltíca, 

isso torna o lugar mais propenso a acidentes justamente porque não há uma correta 

delimitação de passeios, estacionamentos e outros itens que são essenciais para a 

assimilação das normas de trânsito. 

 

IMAGEM AÉREA DA CIDADE DE CAMPOS LINDOS DURANTE O PERÍODO DIURNO 

 
Fonte: Secretaria de Transportes 
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Conforme se vê nas imagens mostradas anteriormente, a cidade de Campos 

Lindos possui uma estrutura capaz de proporcionar aos seus habitantes os recursos 

básicos que uma cidade interiorana pode ofertar. De acordo com o secretário de 

transportes, o senhor Clailton Soares Machado, Campos Lindos encontra-se em 

fase de formação, e por isso, ele já adianta, é possível ainda detectar pontos onde a 

estrutura ofertada aos moradores possui déficit de qualidade.  

 

IMAGEM DE VIAS CENTRAIS DE CAMPOS LINDOS – ALAMEDA DOS BURITIS 

 
Fonte: pesquisa de campo realizada em Outubro de 2016 pelo autor do artigo. 

 

Esta imagem mostra uma das principais vias da cidade de Campos Lindos. A 

alameda dos Buritis possui uma movimentação considerável e faz cruzamento com 

a Avenida Amazonas que é outro importante ponto de tráfego na cidade. O que se 

observa na imagem mostrada acima é que há uma total falta de sinalização 

horizontal neste importante cruzamento e também uma das principais vias de 

acesso da cidade. O que se pode observar neste caso, e que salta aos olhos é a 

inexistência total sequer de uma sinalização horizontal como a faixa de pedestres, 

por exemplo.  
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IMAGEM DE VIAS CENTRAIS DE CAMPOS LINDOS – AVENIDA AMAZONAS 

 
Fonte: pesquisa de campo realizada em Outubro de 2016 pelo autor do artigo. 

 

Ao observar a condição em que se encontram algumas das principais vias da 

cidade de Campos Lindos, acreditamos que seria pertinente ouvir a opinião de quem 

se encontra como responsável pela condição das mesmas. A opção por ouvir o 

responsável faz menção à necessidade de entender de que forma a administração 

local pode contribuir para uma redução dos índices de acidente que serão 

mostrados a seguir. Ao ouvir o secretário de habitação e urbanismo João Cleber 

Mendes temos a seguinte definição: 

 

“A cidade de Campos Lindos é uma cidade que é margeada pela TO 226, e 
recebe um alto fluxo – ainda que esporádico - de veículos pesados3 que são 
responsáveis por um curso relevante de veículos. Ainda é preciso 
considerar também que um percentual de 65% da população possui algum 
tipo de veículo automotor. Para tanto, é preciso considerar que, conforme a 
polícia militar cita em seus dados que a grande maioria dos veículos está 
em situação irregular, com documentação atrasada e na grande maioria dos 
casos com os condutores sem carteira de habilitação. ” 

  

De acordo com a fala do secretário, o fato de uma cidade de pouco mais de 

nove mil habitantes possuir cerca de 65% de sua população motorizada, já é motivo 

suficiente para se ter um inchaço nas vias públicas. Pesa ainda o fato destes 

                                                           
3 Esse fluxo de veículos aumenta e diminui conforme a colheita de soja. Contudo, o secretário afirma que de 

modo geral, o número de veículos pesados é muito alto para uma cidade do interior.  
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motoristas estarem em sua grande maioria sem a devida orientação para conduzir 

um veículo auto-motor.  

Continuando com a procura de dados para esta pesquisa, o secretario de 

transportes e obras, Clailton Soares Machado argumentou sobre a temática deste 

trabalho, assim, procuramos questionar o mesmo sobre a condição das principais 

avenidas e alamedas da cidade de Campos Lindos que se encontram desprovidas 

de sinalização adequada. Sobre este questionamento o secretário diz que: 

 

“Algumas vias da cidade foram construídas recentemente, contudo, a 
cidade encontra-se ainda em fase de formação. Nós entendemos que uma 
sinalização adequada é algo essencial para o bom andamento do trânsito 
local e nós temos sinalizações em algumas vias, como a Avenida 
Amazonas, por exemplo, porém, com o passar do tempo a pintura das 
faixas se desgasta e realmente, elas precisam ser revistas. Mas é também 
preciso dizer que temos um grande fluxo de vandalismo ou em alguns 
casos, os próprios acidentes causados podem fazer com que a sinalização 
vertical como as placas sejam destruídas. ”  

 

De acordo com a fala do secretário, fica entendido que além da necessidade 

de uma sinalização adequada e que oriente corretamente pedestres e motoristas é 

também necessário um processo de conscientização sobre a educação no trânsito e 

combate ao vandalismo que acaba com os recursos que são investidos nesta área. 

Desta forma, ao observar o ponto de vista do secretário que foi apresentado nesta 

breve entrevista, passaremos agora à análise dos índices coletados.  

Os dados que serão mostrados agora foram coletados no destacamento da 

Polícia Militar - DPM da cidade de Campos Lindos que é responsável pelo registro 

de ocorrências de trânsito. Lembra-se ainda que o Destacamento de Policia Militar 

possui um roteiro a seguir quando há que registrar uma ocorrência de um acidente 

de trânsito, seja na cidade de Campos Lindos, ou em qualquer outra localidade o 

procedimento de ação é o mesmo e a forma de intervenção dos policiais deve estar 

orientada sempre por as mesmas formas de abordagem.  

Com isso, coloca-se em destaque, o modelo de Boletim de ocorrência 

utilizado para o registro dos acidentes.  
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MODELO DE BOLETIM  DE OCORRÊNCIA UTILIZADO 
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MODELO DE BOLETIM  DE OCORRÊNCIA UTILIZADO. 
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Partindo então para a análise dos dados temos como primeira amostragem e 

números, um panorama geral do número de acidentes na cidade de Campos Lindos 

entre os anos de 2010 e 2016. Deste modo, temos o primeiro indicador que mostra o 

seguinte:  

 

 

 
Fonte: BOLETIM DE OCORRENCIA  

 

A frequência numérica a seguir evidencia que no ano de 2010 foram 

registrados 16 acidentes, 11 no ano de 2011, 12 acidentes no ano de 2012, 18 

registrados no ano de 2013 sendo que no ano de 2014 foi mantido o mesmo 

número. No ano de 2015 a cidade teve um salto no índice de acidentes e pulou para 

24, no ano de 2016 até a realização da pesquisa foram registrados 6 acidentes, 

mostrando uma redução considerável nos números pesquisados. O que se pode 

constatar sobre estes acidentes é que a redução e o aumento ocorridos nos 

períodos citados tem referência com o comportamento dos próprios motoristas, um 

vez que, as ações realizadas sobre o comportamento no trânsito foram praticamente 

nulos durante o período.  

Ao se considerar estes dados vê-se que é necessária a abordagem desta 

temática para que a mesma seja, do ponto de vista cientifico, analisada e 

pesquisada de forma contundente uma vez que, não se pode de forma alguma 

deixar de abordar algo que em sua essência fere pessoas e gera prejuízo aos cofres 

públicos.  
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Quanto à natureza destes acidentes, observa-se que nestes mesmos anos de 

2010 a 2016 foram registrados os seguintes: 

 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência, PM-TO.  

 

Conforme se vê no gráfico acima o maior número de acidentes em todos os 

anos é a colisão, geralmente colisão entre carro e moto ou entre moto e moto. Nos 

demais dados o índice entre os tipos de acidentes oscila consideravelmente, 

contudo, o menor índice sempre é o de auto-lesão – que nesse caso pode ser 

entendida como sendo o ferimento provocado em um acidente onde não há 

envolvimento de terceiros. Para continuar esta amostragem temos nos dados 

seguintes uma referência ao percentual destes acidentes por modal. Vê-se então 

quê:  

 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência, PM-TO.  

 

Partindo então para um estudo mais especifico sobre cada ano, podemos ver 

que no ano de 2010 tem-se os seguintes dados.  
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Pesquisa de Campo realizada na cidade de Campos Lindos. 2016 

 

No ano de 2010 teve-se um total de 37% dos acidentes com vítima, este 

indicador considera o número de vitimas fatais e vitimas com lesões leves, 

escoriações ou lesões mais graves. Este número é um indicador alto para uma 

cidade interiorana como a cidade de Campos Lindos. Os outros 63% restantes 

mostram as pessoas que fizeram parte do acidente mas que sairam ilesas.  

Na análise do ano de 2011 temos os seguintes dados:  

 

 
Pesquisa de Campo realizada na cidade de Campos Lindos. 2016 

 

No ano de 2011 podemos ver que há uma diminuição no número de vítimas 

no total de acidentes de trânsito chegando à 36%, uma redução de um ponto 

percental em comparação ao ano de 2010.  

No entanto, ao se verificar o índice de 2012 tem-se um disparo nestes 

números e tem-se o gráfico abaixo que mostra quê:  
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Pesquisa de Campo realizada na cidade de Campos Lindos. 2016 

 

Os dados do ano de 2012 mostram um aumento significatico dos acidentes 

com vítimas registrados na cidade de Campos Lindos, chegando a 50% e se 

igualaram ao número de acidentes sem vítima. O aumento destes dados preocupa 

justamete porque, há na cidade uma busca muito grande, por parte dos moradores, 

para ter o seu primeiro meio de locomoção, no entanto, não é possivel notar uma 

procura por regulamentação destes meio de transporte.  

Ainda na entrevista com o secretario de habitação e urbanismo da cidade de 

Campos Lindos, o senhor João Cleber Mendes, obteve-se a informação de que, um 

dos fatores que mais contribui para o auto indice de acidentes na cidade é o 

alcolismo4 o secretario cita uma situação específica onde, no retorno de um rio que 

serve como fonte de recreação para os moradores da cidade, é comum a ocorência 

de acidentes de trânsito provocado por condutores acoolizados. O secretario diz 

também que já existe o projeto para implantação de duas lombadas com o objetivo 

de controlar a velocidade dos carros que passam por ali, somado à construção de 

passeios e meio-fio nas vias com maior fluxo automotivo.  

                                                           
4 Embora o secretário não tenha apresentado dados que confirmem isso, sua fala foi colocada na integra para a 

composição desta pesquisa.  
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Sobre a procura dos condutores da cidade por ter a sua Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, tem-se de acordo com o secretário e instrutor da auto-escola 

Educar da cidade de Campos lindos, o senhor José Francisco Marcena Ferreira, a 

seguinte explicação que detalha os passos necessários para que os moradores de 

Campos Lindos tenham a sua CNH; o primeiro deles é a montagem do processo 

(todos os  exames que precisam ser realizados e o recolhimento das digitais), e este 

só pode ser  realizado na cidade de Araguaína que fica aproximadamente  250 

quilometro de distância da cidade de Campos Lindos, para a realização deste 

primeiro passo ainda há a exigência da auto-escola de que se tenha o número 

mínimo de 30 alunos para a realização deste primeiro passo em Araguaína. O 

segundo passo é a formação miníma de 15 alunos para a execução da escolinha 

onde serão ministradas as aulas teóricas. No terceiro passo tem-se a necessidade 

de locomoção até a cidade de Goiatins que fica a 90 quilometro de distância da 

cidade de Campos Lindos para a realização da prova teórica e por seguinte, quando 

confirmada a aprovação na prova teórica vem a realização da aula prática e 

novamente o deslocamento para a cidade de Goiatins para a prova prática. Os 

valores para a retirada da habilitação na categoria “A”, fica orçada em 1.230,00 R$, 

a categoria “B” custa 1.387,00 R$ e a retiradas das duas (AB), fica por volta de 

1.500,00 R$.  

Todos estes fatores talvez não justifiquem, porém, explicam a opção por parte 

dos moradores em permanecer desabilitado. Ou seja, as normas que são 

apresentadas aos condutores durante as aulas teóricas e práticas têm como objetivo 

a preservação de suas vidas e os ensinam a se comportarem no trânsito procurando 

preservar sua vida e a vida de terceiros. Resta fazer com que os moradores e 

condutores da cidade de Campos Lindos entendam que, apesar da dificuldade para 

tirar sua CNH é válido o preparo obtido com as aulas teóricas e práticas.  

Os fatores de ordem moral são muito frágeis em nosso país, ou seja, em um 

país em que a corrupção é quase sistêmica, quase sempre uma pessoa procura agir 

corretamente – especialmente no trânsito – não porque deseje ser correto, mas sim, 

por medo de ser pego cometendo alguma infração.  No entanto, quando se constata 

o grande número de infrações realizadas em frente a escolas, clubes, teatros e 

igrejas, conclui-se que tampouco esse mecanismo tem funcionado. O respeito à 

sinalização, portanto, decorre do medo que o cidadão tem de acidente ou da multa. 

(ABREU 2006).  
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A procura por uma melhoria precisa ser constante. Neste aspecto, Bruns 

(2005 p. 4) diz que: 

 

Nós, brasileiros, usamos nosso tempo de forma a deixar tarefas para a 
última hora.  O mesmo acontece com nossas ações no trânsito. Ainda que 
tenhamos pensado, e até decidido parar, avançamos mais um pouco em 
direção ao conflito, na expectativa de que o outro pare ou reduza sua 
velocidade.  Se isso não acontecer, nosso tempo para frenar torna-se 
insuficiente.  No caso de conflito com o pedestre, é este último que desiste 
antes e pára, muitas vezes pressionado pela buzina do veículo, não 
obstante o Código de Trânsito proibir essa prática.  Nas conversões à 
esquerda ou direita, esse tipo de conflito é comum.  Nesses casos, há 
pedestres que exercem a preferência que o citado código lhe assegura e 
enfrentam o veículo. O motorista, obrigado a reduzir a velocidade, ou parar, 
logo em seguida acelera o motor nas costas do pedestre, como vingança, 
ou compensação, pela perda que pensa ter sofrido no jogo das vantagens e 
preferências. A seqüência acima descrita – busca, identificação, avaliação e 
ação – desenvolve-se em poucos segundos, realimentando-se o processo 
continuamente. O pedestre, após iniciada a travessia, continua olhando, 
escutando, identificando, avaliando, decidindo e agindo de forma a evitar 
seu atropelamento.  Em suma, o pedestre, para preservar sua saúde e 
integridade, deve agir paranoicamente. Se houver falhas de ambas as 
partes, o acidente torna-se inevitável, particularmente nas condições 
apertadas em que a seqüência de segurança se desenvolve na mente de 
nossos cidadãos, com pouca ou nenhuma margem de tempo para correção 
de eventuais erros. 

 

É preciso entender que as mudanças que se quer só podem ser alcançadas 

por meio de medidas que procurem priorizar primeiramente a educação do condutor 

e do pedestre para que estes possam entender de modo direto que a conduta de 

cada um no trânsito gera um efeito à toda comunidade e pode trazer consequências 

drásticas a todos, desde os gastos gerados aos cofres públicos.  

Deste modo, passamos ao gráfico seguinte que mostra os dados de 2013 que 

evidenciam:  
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Fonte: Boletim de Ocorrência, PM-TO.  

 

No ano de 2013 temos um aumento no número de acidentes com vítimas e 

esses dados chegam a um total de 61%. Esta é uma notícia preocupante em relação 

ao ano de 2012. Contudo, ainda há que se considerar alto este número e considerá-

lo como necessario de intervenção, possivelmente uma intervenção que se direcione 

à educação do motorista e também do pedestre. 

Desta forma, crê-se ser prudente mostrar o entendimento de Abreu (2006 p. 

34) que diz que:   

 

O comportamento dos pedestres, por outro lado, está calcado no desejo de 
cobrir o seu percurso o mais rápido e com o menor esforço possíveis.  Ele 
normalmente estabelece um itinerário para seu deslocamento, 
correspondendo à ligação entre sua origem e destino. Em seguida, à 
medida em que começa a andar, define pontos intermediários de destino, 
procurando que a linha de seu deslocamento seja o mais reto possível.  
Esses segmentos retos, que compõem o itinerário maior, são as suas linhas 
de desejo.  A rigor, se agisse conforme a sua linha de desejo maior, 
atravessaria quintais e edificações para cortar caminho, se assim o 
pudesse.  Normalmente, corta ângulos e anda em diagonal pela pista.  Os 
mais jovens pulam muretas, saltam correntes, andam em cima de canteiros 
de flores e atravessam, até mesmo, poças d’água, desde que limpas. 

 

 

Passando então à análise dos dados de 2014, o que se vê é uma repetição 

dos índices de 2013, o que mostra que com o aumento dos dados referentes ao ano 

de 2012, tem-se aí a necessidade de entender de que forma essa situação pode ser 

mudada.  
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Pesquisa de Campo realizada na cidade de Campos Lindos. 2016 

 

Ao se procurar algo que referenciasse estes índices, vê-se que, de acordo 

com o DENATRAN, o correto seria que em casos de cidades com número de 

habitantes inferior a dez mil habitantes o número de morte ocorridas em vias 

públicas, dentro do perímetro urbano, fosse praticamente nulo. Neste ponto, já 

podemos considerar que a cidade de Campos Lindos se encontra com um indicador 

muito alto5.  

Para Abreu (2006) existem forças responsáveis pela mudança do 

comportamento do cidadão. A busca por educação das pessoas: a racionalização do 

uso de recursos para se promover uma sinalização; a demanda por um novo 

patamar de qualidade dos serviços e a pressão da sociedade por participação, 

transparência e controle social sobre as ações dos agentes públicos.  

Ainda segundo Abreu (2006 p. 12) tem-se:  

 

O objetivo perseguido pelo motorista, salvo casos excepcionais, é completar 
o percurso, ou sua viagem, no mais curto prazo possível.  Para isso, usa e 
abusa do poder que o veículo lhe proporciona, seja pela proteção da lataria, 
seja pela potência de seu motor.  As restrições ao ímpeto de alta velocidade 
decorrem de sua avaliação dos riscos de acidente e a probabilidade de ser 
multado. No ímpeto de atingir seu objetivo de minimizar tempo, os 
motoristas transformaram nosso trânsito em verdadeira competição, 
envolvendo vários tipos de disputas, tais como: 
 Quem identifica e ocupa mais rapidamente uma vaga no 
estacionamento;  
 Quem entra mais rápido no espaço de segurança que separa dois 
veículos em alta velocidade;  
 Quem costura o trânsito com mais determinação;  

                                                           
5 Disponível em: www.portaldotransito.gov/denatran-acidentes-cidades-de-pequeno-porte. Acesso em 23 de 

Maio de 2017 

http://www.portaldotransito.gov/denatran-acidentes-cidades-de-pequeno-porte


29 

 

 Quem consegue aproveitar os poucos segundos entre o fechamento 
e abertura de sinal para cruzar ou entrar numa rua, podendo chocar-se com 
outro veículo que arranca abruptamente antes do sinal abrir;  
 Quem consegue cruzar ruas em áreas residenciais sem parar ou 
reduzir a velocidade, realizando movimentos rápidos de pescoço e de olhos 
a fim de identificar eventuais riscos de acidente nos cruzamentos;  
 Quem consegue desviar de buracos, carros mais lentos ou 
estacionados, entrando em outras faixas de forma brusca e inesperada;  
 Quem consegue “colar” no pára-choque traseiro, pressionando com 
luz alta o motorista da frente para ultrapassá-lo;  
 Quem ultrapassa outros veículos em rodovias de mão dupla, em 
locais indevidos, acendendo a luz alta e arremetendo os veículos que 
transitam em sentido oposto para o acostamento. 

 

Ao procurar cumprir imediatamente os seus objetivos, os motoristas acabam 

não se dando conta do quanto deixam de cumprir normas importantes para a 

segurança da comunidade. De acordo com o gráfico a seguir temos os seguintes 

dados que retratam o seguinte: 

 

 

Fonte: Boletim de Ocorrência, PM-TO.  

 

Em comparação ao ano de 2014 é possível ver uma redução no número de 

acidentes com vítima, este fator ainda é considerado alto para um perímetro urbano 

de uma cidade com menos de dez mil habitantes, contudo, há que se considerar 

esta diminuição como algo benéfico à comunidade que pode, de algum modo, se 

sentir mais segura em relação à acidentes em suas vias. Não se pode apontar uma 

causa específica para esta redução, e os entrevistados também não mostram 

fatores implicantes, o mais provável é que, com o alto fluxo de acidentes nos anos 

anteriores tenha-se obtido uma conscientização voluntária por parte de condutores e 

pedestres. Dando continuidade à análise dos dados vê-se que: 
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Pesquisa de Campo realizada na cidade de Campos Lindos. 2016 

 

Quanto à ocorrência de mortes, tem-se na cidade, um registro de 10 (dez) 

mortes no período estudado.  

De acordo com os dados coletados, os índices de atropelamento geralmente 

estão associados ao número de vítimas fatais. e também temos que levar em conta 

que há neste caso um considerável aumento na violência dos acidentes, o que pode 

estar relacionado a ausência de sinalização adequada e a velocidade acima do 

limite permitido.  

Neste sentido, podemos entender que o fator chave a ser considerado nestes 

dados é que, em primeiro lugar, a sinalização adequada e a fiscalização são 

indispensáveis para a redução destes índices. Por segundo, há que se considerar 

que a educação para o trânsito é crucial para que se tenha um cenário minimamente 

aceitável na cidade de Campos Lindos. Sobre a interligação entre educação, 

fiscalização e sinalização, podemos ver que, com a fiscalização tendo como 

finalidade a punição e a correção dos infratores, tem-se uma readaptação e 

segmentação das normas de trânsito que já vigoram na cidade. Com uma 

sinalização correta, há a possibilidade real de que cada cidadão que conduza um 

veículo motorizado possa de forma responsável, cumprir com os protocolos de 

trânsito que são estipulados e apresentados por meio dos sinais e assim, tenha-se 

uma redução no número de mortes e demais acidentes como os que foram aqui 

registrados. 

Em outro ponto, é preciso levar em conta também que, a educação no 

trânsito, acarreta benefício direto aos cofres públicos, pois, é certamente mais em 

conta prevenir acidentes por meio de uma correta orientação e fiscalização do que 

cumprir com os protocolos como, pagamento de seguro, por exemplo, às vítimas 

destes acidentes. Saindo do plano material, tem-se a preservação do bem-estar 
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social, uma vez que, com a população bem orientada haverá uma queda no número 

de acidentes de trânsito e também uma considerável melhoria no histórico do 

trânsito da cidade.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se chegar ao final deste trabalho chega-se ao entendimento de que, a 

postura do motorista e do pedestre são essenciais para que se tenha um trânsito 

seguro. De modo geral, a sinalização, ou a falta dela, é um fator essencial para a 

conscientização e educação de pedestres e motoristas.  

No entanto, é preciso observar que a postura de cada indivíduo é o fator 

diferenciador quando se fala na redução dos índices de acidentes.  Primeiramente, o 

motorista precisa ter a consciência da coletividade do trânsito, ao perceber tal fato, 

ele passa a assimilar que há a necessidade de se comportar de forma a não 

prejudicar a si mesmo e aos demais condutores. Quanto aos pedestres, há que se 

levar em conta que, a falta de sinalização encontrada na cidade de Campos Lindos é 

o ponto chave para o desconhecimento destes em relação à sua postura no trânsito. 

Neste caso, precisamos levar em conta que a postura do pedestre precisa 

estar coerente com os princípios que lhe são dados. Não há como o pedestre 

atravessar corretamente a rua se não há sinalização nem faixa para atravessar. Ao 

conversarmos com o secretário, que gentilmente respondeu o que foi lhe 

perguntado, entendemos que, de acordo com ele, há o recurso necessário para 

modificar a situação da cidade de Campos Lindos e adaptar o trânsito da cidade e 

deixá-lo adequado ao tráfego de motos, carros e pessoas. Ainda de acordo com a 

postura do secretário de transporte e obras, há também o alto índice de vandalismo 

na cidade de Campos Lindos, e isso faz com que o investimento feito em placas de 

trânsito e demais sinalizações fique inutilizado, pois, há certa morosidade para a 

disponibilização destes recursos e, além disso, quando se tem os recursos que 

poderiam ser reinvestidos em um novo tipo de sinalização é necessário recomeçar 

do zero. 

Ao se analisar os dados obtidos, têm-se a confirmação de que os números de 

acidentes na cidade de Campos Lindos são muito altos e ao se considerar que se 

trata de uma cidade com um número de habitantes não tão alto, vê-se que é 

necessário que se tenha, por parte do poder público, da Polícia Militar que registra 

os dados obtidos e também por parte da comunidade, especialmente os motoristas, 

uma busca por reduzir estes números para que vidas sejam preservadas.  

Por fim, chega-se ao entendimento de que o ponto chave para a redução 

destes números é a educação. Neste ponto, a educação e a fiscalização dos 
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condutores seria uma medida preventiva, pois, a partir da correta orientação, é 

possível trabalhar a conscientização para evitar novos acidentes. Por meio da 

fiscalização tem-se uma busca por parte da PM, para enquadrar corretamente os 

que não se encaixam nas normas estipuladas pelo DETRAN. Quanto às medidas 

punitivas, viu-se que, com a amostragem dos dados que foram aqui apresentados, 

não há um peso nas punições que o DETRAN estipula, pois, as mesmas visam a 

preservação da vida dos motoristas e também dos pedestres que circulam pelas 

vias. Ao entender que vidas não têm preço, fica também entendido que a 

estipulação de uma punição mais severa, logo após uma correta abordagem de 

cunho educacional é pertinente pois, os números de acidentes precisam sim, ser 

reduzidos.  
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