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SOCIABILIDADES ENTRE CONDUTORES E PEDESTRES EM SÃO LUÍS - MA

1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório Técnico Final apresentará alguns elementos e
momentos referentes a sociabilidade existente entre condutores de automóveis e
pedestres na mobilidade urbana da cidade de São Luís, Maranhão, em dois
períodos a serem especificados.
Partimos do pressuposto: o momento da mobilidade urbana produz formas
sociais de interação bastante específicas. A realidade da circulação urbana dá a
cadência da vida moderna e, tornando-se o seu ícone. Esta dimensão tem
conseqüências muito importantes para a vida dos moradores de uma cidade.
Desta feita, obtivemos e, destacamos algumas das principais inferências que
caracterizam a sociabilidade existente entre os condutores de automóveis e os
pedestres da cidade de São Luís, buscando analisar as principais dimensões que
descrevem a realidade nesta cidade, entre essas, a questão dos acidentes e dos
incidentes existentes no cotidiano do trânsito desta cidade.
Como iremos detalhar mais à frente, buscamos informações acerca das
prerrogativas das instituições de trânsito e transporte, no que diz respeito as suas
responsabilidades e atribuições e, a forma como tratam a questão, ou seja, como
se dão

os seus principais serviços. Nesta perspectiva apresentamos as suas

características e o papel desempenhado junto à questão em apreço. Deste modo,
obtivemos com as nossas visitas, catalogações, observações e informações
acerca do cuidado quanto aos dados e estatísticas referentes aos acidentes de
trânsito, entre algumas outras informações sobre este serviço de registro sobre a
realidade do circulação na cidade estudada. Destacamos as principais ações da
administração deste momento da rotina urbana. Como resultados destas
incursões junto aos órgãos, ao lócus desta vivência e as notícias sobre o objeto:
os acidentes e incidentes, estruturamos uma série de cotejamentos enquadrados
dentro de uma microsociologia, com isso, elenco de trechos que contribuem à
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compreensão da forma de tratamento dispensado a questão referente ao condutor
e ao pedestre pelas instituições responsáveis e na própria realidade
Para a realização deste trabalho contamos com a eficiente colaboração dos
nossos bolsistas de iniciação científica. Lívia Feitosa Pereira – Graduanda de
Direito – bolsista do Programa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq – 2005/2006). Rafaela de
Jesus Mendes Moraes – Graduanda de Direito - bolsista do Programa de
Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PIBIC/CNPq – 2005/2006) e José Wellington de Oliveira Silva Graduando de Ciências Sociais - bolsista do Programa de Iniciação Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq –
2006/2007), aos quais reconheço a sua importância para a conclusão deste
Relatório Técnico.

6
2. METODOLOGIA
A pesquisa estruturou-se em três procedimentos metodológicos. O
primeiro deles foi à coleta dos dados e estatísticas dos acidentes de trânsitos
registrados no período de 1995 – 2000, os quais foram colhidos nas principais
instituições ligadas ao trânsito e transportes do Estado do Maranhão. O segundo
recurso foi o trabalho de observação em diversos logradouros da referida cidade,
o que possibilitou extrair os principais traços desta realidade circular. Por último,
analisamos uma coleção de Clippings, dos quais reconstruímos as principais
regularidades deste quadro. Com todos esses elementos apontamos uma
possível microsociologia dos acidentes e incidentes na circulação citadina
Inicialmente, apresentamos neste trabalho as principais instituições
envolvidas com o trânsito e os transportes da cidade de São Luís. Das
instituições consideradas, obtivemos as principais ilações, tais como as
estatísticas e metodologias. O segundo momento foi constituído pelas
observações dos condutores e pedestres desta cidade e, a terceiro recurso foi a
extração das notícias jornalística. Esses três grandes momentos almejavam
obter enfoques sobre as características da sociabilidade entre estes dois atores
circulantes, como mais a frente iremos apresentar a definição teóricas sobre o
condutor e o pedestre. Deste modo, o caminho percorrido será apresentado a
sistematização das informações e dos dados referentes a esta realidade da
circulação urbana da cidade de São Luís.
A nossa pretensão é a de aglutinar dimensões que possam contribuir com
uma microsociologia sobre o jogo de formas sociais existentes entre os
condutores de veículos e dos pedestres desta cidade; as considerações
conceituais sobre os condutores e os pedestres estarão especificados no item 3.
Nos apoiamos em uma literatura especializada sobre os conceitos referentes à
problemática das informações, dos dados e das estatísticas coletadas. Nesta
empreitada nos detivemos mais acentuadamente junto às estatísticas relativas
aos

acidentes

de

trânsito,

coletadas

através

de

visitas

aos

órgãos

expressamente incumbidos pelo Código de Trânsito Brasileiro de tal encargo:
DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão), SEMTT (Secretaria
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Municipal de Transito e Transportes, a Ex-Secretaria Municipal de Transportes
Urbanos do Município de São Luís), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Delegacia
de Acidente de Trânsito (DAT), Juizado Especial de Trânsito (JET) e Polícia
Militar(PMMA) e que foram transformados em tabelas. Uma outra etapa da
pesquisa foi a realização do trabalho de Observação em Campo, os primeiros
produtos foram transformados em forma de gráficos, e, abstrações da realidade
vivida pelos condutores e pedestres em São Luís.
A etapa da revisão da literatura foi desenvolvida com as sessões de
leituras de algumas referências bibliográficas de textos especializados e, logo
mais enunciados.
Logo, após procedemos com a identificação da estrutura organizacional
de cada órgão, minudenciada neste Relatório Final delineamos o sistema de
acompanhamento dos registros e estatísticas de acidentes de trânsito com a
abordagem dos métodos de elaboração peculiares a cada instituição.
A etapa do trabalho em campo da pesquisa materializou-se, com a
realização do trabalho de observação em 7 logradouros, o qual foi desenvolvido
em duas etapas. Os seus primeiros produtos foram transformados em forma de
gráficos. Abstrações da realidade vivida pelos condutores e pedestres em São
Luís.
As inferências sobre os condutores e pedestres foram complementadas
através das informações retiradas dos clippins – um conjunto de reportagens
referentes a realidade do trânsito de transportes particulares em São Luís no
período de 1995 à 2000.
As informações foram coligidas acerca da caracterização dos acidentes de
trânsito no que tange aos veículos e os pedestres: as características dos
acidentes e informações tipificadoras sobre o acidente. Informações estas que
serão relembradas de modo a facilitar o entendimento a respeito da
apresentação dos gráficos elaborados a partir das estatísticas coletadas. Faz-se
necessário expor alguns conceitos, os quais estarão correlacionados as tabelas
elaboradas e revisadas na sistematização da coleta de dados. Assim, poderemos
compreender a trajetória que nos conduziu à escolha das estatísticas do
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Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN-MA,
como foco para a construção de gráficos. Ao final, teremos o perfil dos
envolvidos em acidentes e visualizando melhor como se dá o entendimento de
uma provável sociabilidade entre estes sujeitos em trânsito.
Para tanto, foram realizadas visitas às instituições supracitadas,
verificando a estrutura organizacional, com a individualização do setor
responsável pelo registro dos acidentes. A descrição sobre os métodos utilizados
foram obtidos por meio de entrevistas. Percorremos em uma reunião de
informações que quantificam e qualificam cenas das sociabilidades existentes
entre os atores principais deste estudo. Observamos a forma de registro e o
tratamento dispensado pelas instituições à tais estatísticas, com o fim de verificar
a confiabilidade e legitimidade das estatísticas.
A partir dos dados coletados, pudemos analisar com mais segurança as
formas como a sociabilidade entre condutor e pedestre se desenvolve, ao
mesmo tempo, adiantamos que tais informações nos possibilitaram definir os
critérios para a etapa do trabalho de observação, principalmente, na
sistematização dele, enfim, definir os critérios para melhor visualizar à realização
do Trabalho de Campo – Fieldwork. Como já dito, a coleta, a tabulação, a
elaboração e sistematização das estatísticas de acidentes de trânsito ficaram
limitadas aos anos de 1995 a 2000, Período anterior e posterior últimos anos do
século 20 e período em que entrou em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro
(mais especificamente em janeiro de 1998).
Observou-se a estrutura organizacional dos órgãos legalmente
responsáveis pela elaboração das estatísticas (DETRAN, SEMTT, Polícia
Rodoviária Federal, Juizado Especial de Trânsito e Delegacia de Acidentes de
Trânsito), bem como seus sistemas de coleta e organização de dados.
As estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão
(DETRAN –MA) foram as escolhidas, pois são a melhor compilação de
dados encontradas no Estado. Para construir as estatísticas referentes à cidade
de São Luís, o DETRAN-MA se alimenta dos dados da Delegacia de Acidentes
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de Trânsito, da Polícia Rodoviária Federal e dos Batalhões de Polícia Militar,
como iremos especificar mais a frente.
O correto registro das estatísticas possibilita a identificação do problema e
uma análise. Contudo, foram encontrados graves entraves que obstacularizam a
elaboração de estatísticas capazes de abranger toda a realidade.
Todas as instituições elaboram suas próprias estatísticas, cada uma com
resultados diferentes. Não há, portanto, um núcleo que ofereça uma estatística
oficial, com coleta padronizada e informações confiáveis. Apesar de o DETRANMA ter uma estatística organizada e aglutinar os dados de várias instituições,
não há uma obrigatoriedade no fornecimento destas informações pelas outras
instituições, transformando o que deveria ser uma imposição legal, num tipo de
“favor”.
Ademais, os Boletins de Ocorrência das instituições, instrumentos de
registro do acidente, não são unificados, focando informações diversas. Além
disso, seu preenchimento não é completo, pois às vezes a expressão “ignorado”
é líder nas estatísticas. (Ver cópia do modelo no anexo 1).
Ocorre ainda que as mortes após o acidente, nos hospitais, não são
computadas nas estatísticas, gerando uma grave omissão no tocante aos dados
sobre vítimas fatais.
Como já dito, selecionamos informações dos dados estatísticos
coletados junto ao DETRAN-MA e iniciamos a elaboração dos gráficos sobre os
acidentes de trânsito registrados na capital, que permitiram uma melhor
visualização do perfil dos envolvidos em acidentes de trânsito. A princípio,
selecionamos as informações mais relevantes, dentre as quais as que envolviam
acidentes com vítimas fatais, e, mais especificamente sobre os atropelamentos.
Ao final desta seleção, as informações destacadas das estatísticas obtidas junto
ao DETRAN-MA foram: número de acidentes de acordo com o mês, número de
acidentes segundo tipo (com vítimas fatais, vítimas não fatais e danos materiais),
número de acidentes com vítimas fatais de acordo com a natureza
(abalroamento, choque, colisão, atropelamento, capotamento), número de
acidentes segundo dia/noite e o tipo (com vítimas fatais, vítimas não fatais ou
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com danos materiais), número de acidentes de acordo com o veículo envolvido,
número de acidentes segundo a faixa etária do condutor, número de acidentes
segundo o sexo do condutor, número de acidentes segundo o sujeito (condutor,
conduzido ou pedestre), número de acidentes com vítimas fatais segundo o
sexo, número de acidentes com vítimas fatais segundo a faixa etária dos
envolvidos e, a partir do ano de 1998, número de acidentes de acordo com o dia
da semana, número de acidentes de acordo com o dia e, número de acidentes
de acordo com o horário da ocorrência e, finalmente, de acordo com o dia do
mês.
Na realidade circular desenvolve-se um quadro social manifestado por atos
e ações dos sujeitos sociais nela envolvidos, dentre esses se destacam os
condutores de automóveis e pedestres. É a caracterização desse conjunto de
manifestações, assim como dos próprios sujeitos sociais e do quadro social a que
fazem parte, o objeto principal desta pesquisa.
Nesta primeira etapa do trabalho de observação em campo foi em um
logradouro de elevado índice de acidente de trânsito em São Luís, além dos dias e
horários de maior índice de acidentes, para que durante o período de uma semana
se efetue a caracterização da forma da sociabilidade entre condutores e
pedestres, como acima mencionado. Para tanto, consideramos os pontos críticos
de acidentes de trânsito, conforme Espírito Santo, (2006, págs. 56,57,58 e 59).
A primeira etapa do trabalho de campo estendeu-se por uma semana no
mês de agosto de 2005, nos horários de pico, ou seja, das 12:00 às 13:00 e de
18:00 às 19:00 horas nos seguintes trechos nos trechos selecionados:
Nos locais e horários se teve como meta a observação das manifestações
predominantes entre os sujeitos sociais da locomoção que vão desde as verbais
(como os xingamentos, reclamações e bate-bocas), gestuais, visuais (como os
flertes e os sorrisos), até a utilização dos recursos que o carro oferece como a luz
alta e a buzina, além das infrações no trânsito.
A partir do estudo em campo realizado, observamos que algumas
manifestações apresentaram-se com certa regularidade.
Sintetizamos essas manifestações em quatro gráficos de forma a permitir
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uma análise posterior. O primeiro gráfico compila as manifestações predominantes
no trânsito, dentre elas as buzinadas, que será definido mais tarde; o segundo
trata dos motivos das buzinadas conflituosas; o terceiro das ultrapassagens de
carros ao sinal vermelho; e o último das manifestações predominantes entre
condutores e pedestres, como iremos no item específico descrever mais a frente
neste trabalho.
Na segunda etapa do trabalho de campo recorremos, primeiramente, a
observação livre1 etapa que possibilitou a seleção dos pontos para observações
sistematizadas. As observações livres foram feitas em vários pontos da cidade e
em diferentes horários, pois queríamos ter uma constatação preliminar de quais
pontos seriam conflituosos ou não, para podermos nos dirigir a eles, ou seja, a
partir dessas observações livres, partimos para um processo de observação
clínica2, já que dirigimos nosso olhar para os fenômenos específicos de interesse
da pesquisa.
As observações foram realizadas durante quatro meses – novembro e
dezembro de 2005 e janeiro e fevereiro de 2006 - com o objetivo de identificar as
manifestações predominantes de condutores de automóveis – carros pequenos de
uso particular – e pedestres no trânsito na área urbana da cidade de São Luís.
Para tanto, foram selecionados pontos de observação que atenderam a requisitos
tais como: vias de maior movimentação e vias com maior incidência de acidentes
de trânsito.
Nos meses de novembro e dezembro os horários de observação estiveram
compreendidos entre as 07h00 e às 19h30. Em janeiro e fevereiro o horário ficou
compreendido entre as 07h00 e às 09h00 da manhã. A permanência em campo foi
em geral de duas horas diárias, com algumas variações para mais ou menos.
1

Este conceito é estabelecido por Georges Granai, que diz que no início de toda investigação sociológica, a
observação é livre e que esta “corresponde à inevitável fase ‘fenomenológica’ do inquérito e dá amplamente
lugar, por um lado, à intuição do inquiridor que apreende os fenômenos por que se interessa, na sua dupla
ligação com o conjunto social ainda confusamente apercebido, e por outro lado, com a experiência própria;
permite organização progressiva das hipóteses de investigação e uma primeira e provisória delimitação do
campo de estudo que torna deste modo possível a observação metódica” (grifo meu), (GRANAI, : 200).
2
Este também é um conceito de Granai, que diz que a “observação clinica ou estudo dos casos particulares é
um procedimento complexo que visa à analise sistemática de uma situação concreta” (GRANAI, : 201)
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Nesta segunda fase do trabalho de campo, o qual durou quatro meses, em
observações nos seguintes logradouros, os locais das observações foram os
seguintes:
 Rotatória do São Francisco;
 Avenida Jerônimo de Albuquerque;
 Praça Deodoro;
 Retorno da Forquilha;
 Avenida dos Portugueses;
 Rotatória do Calhau.
As observações realizadas de um mesmo local, poderíamos determinar
vários pontos de observação, como foram os casos da rotatória do São Francisco,
onde fizemos observações em três pontos – confluência da Avenida Marechal
Castelo Branco com a Avenida Doutor José Pires Sabóia Filho, confluência da
Avenida Marechal Castelo Branco com a Avenida Ana Jansen e confluência da
Avenida Marechal Castelo Branco com a Avenida Doutor José Pires Sabóia Filho
na via que dá acesso ao bairro do Renascença -; da Avenida Jerônimo de
Albuquerque, onde também fizemos as observações em três pontos – trecho
compreendido pelo condomínio Novo Tempo II, até o retorno em frente às lojas
San Motos e Show de Colchões - Dalbar e à U.I. Arnaldo Ferreira, e o trecho
compreendido em frente ao Terminal Integração COHAB/COHATRAC.
A sistematização das anotações foram norteadas pelas seguintes
preocupações e categorias:
 Situação em que o pedestre não respeitou a sinalização de
regulamentação existente, fato que acontece quando ele atravessa a
via de tráfego fora da faixa de pedestres ou com o sinal aberto para
veículos, se existirem esses recursos;

13
 Situação em que o condutor não respeita a sinalização de
regulamentação existente, isto é, quando passa no sinal vermelho
que segundo o artigo 208 do CTB é uma inflação ou pára sobre a
faixa de pedestres que de acordo com o artigo 183 do CTB
caracteriza-se também como inflação;
Estas duas categorias foram estabelecidas tendo como referência o CTB.
 Situações em que o condutor de automóvel faz uso da buzina. Aqui
houve a necessidade de uma divisão das anotações, devido ao uso
diversificado deste recurso, ficando da seguinte forma: c.1) quando o
condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir; c.2)
quando o condutor de automóvel buzina para ciclistas, motoqueiros e
carroceiros que “atrapalham” o seu fluxo; c.3) quando o condutor de
automóvel buzina para outro que se desloca devagar na sua frente;
c.4) quando o condutor de automóvel buzina para pedestres; c.5)
quando o condutor de automóvel buzina para outro que trancou sua
passagem; c.6) quando o condutor de automóvel faz uso da buzina,
mas não foi possível identificar pra quê ou para quem ele buzinou;
 Situações de paquera;
 Outras situações.
Uma outra fonte de informação aqui utilizada foi o levantamento que
realizamos junto a um periódico local. Tomamos como fonte de informações
secundárias o periódico “O Estado do Maranhão”. Este jornal, segundo Cunha
(2006), surge em 1959 inicialmente com o nome de “O Dia”, depois de uma
mudança de proprietários e de suas características gráficas, em 1973 tem o seu
nome mudado para o que conhecemos hoje. Ainda segundo a autora acima
citada, este periódico “tem uma tiragem de 10.900 exemplares nos dias de
semana e 16.000 aos domingos atendendo 80% da preferência dos leitores do
Estado ”(CUNHA, 2006, pág. 61). Estes dados justificam a nossa escolha em
tomá-lo como fonte de dados secundários, pois é o de maior abrangência na
cidade de São Luís, assim como do Estado do Maranhão.
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Esses dados secundários foram obtidos em pesquisa realizada na
Biblioteca Pública Benedito Leite, na Seção de Materiais Especiais, no Acervo de
Jornais Revistas e Obras Raras. Tal levantamento foi divido em quatro etapas: 1ª)
catalogação de notícias relativas ao trânsito em São Luís; 2ª) transcrição das
notícias citadas acima, este processo aconteceu por meio de fotocópias e em
alguns casos através de cópias manuscritas e digitalizadas; 3ª) construção de um
Banco de Dados digital e impresso através do programa Acesses; 4ª) análise das
notícias em questão. Para a realização dessas etapas da pesquisa, consultamos
2.190 edições do Jornal O Estado do Maranhão no período de 1° de janeiro de
1995 a 31 de dezembro de 2000.
O levantamento obteve 545 notícias relativas ao trânsito da cidade de São
Luís, os quais tratavam de diversos assuntos, tais como: acidentes de trânsito,
engenharia de tráfego, condições de trafegabilidade em ruas e avenidas, leis de
trânsito, história do automobilismo, entre outras.
Do universo acima referido selecionamos apenas 455 notícias para a
construção do Banco de Dados, estas versam sobre acidentes de trânsito que
foram classificados da seguinte forma: atropelamentos de pedestres e de ciclistas;
brigas

de

trânsito;

abalroamento,

colisões,

capotamentos,

derrapagens,

engavetamentos, incêndios e tombamentos de veículos; dados e estatísticas
sobre acidentes de trânsito; entre outras categorias. O Banco de Dados apresenta
o assunto da notícia, a página em que ela se encontra, o dia da semana e a data
em que foi publicado, o número da edição e, o conteúdo completo tal como foi
veiculado, sem alterações no seu texto original.
Por último, das 455 notícias referentes a acidentes de trânsito,
selecionamos 184 para a análise neste relatório. Elas tratam somente de
atropelamentos de pedestres.
Como já informado, a escolha do recorte temporal – 1995 a 2000 – está
relacionada a um marco da legislação brasileira de trânsito: a entrada em vigor em
1998 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
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Dessa forma o nosso objetivo foi analisar as características dos acidentes de
trânsito no triênio anterior e no posterior à entrada em vigor da lei acima referida.
As matérias, notícias que tratam dos acidentes de trânsito, na maioria das
vezes elas se encontravam no Primeiro Caderno do jornal, na Página Polícia.
Quando são acidentes com vítimas fatais se transformavam em manchetes do
periódico, e, o texto da matéria apresentado na página policial, com a descrição
detalhada do acidente.
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3. O CONDUTOR E O PEDESTRE
O presente item irá aglutinar alguns elementos referentes aos dois
grandes atores e/ou agentes sociais circulatórios: os condutores – no caso os
condutores de automóveis – e os pedestres. As discussões fomentadas foram
aplicadas de forma à contextualizar à reflexão sobre o tema tratado. Enquadrado
dentro deste contexto da mobilidade urbana. O conceito de mobilidade urbana é
uma dimensão social já tratado por diversos teóricos, entre os quais
destacaríamos: Castells, (1983, 236-255) em que esse apresenta a questão da
troca intra-urbana como um campo a ser explorado pela sociologia, ao termos
que identificar quem e como estes translados – as trocas - são efetuados para o
desenvolvimento de ações e relações sociais em uma cidade. Um outro teórico
aqui considerado é Eduardo Alcântara Vasconcellos. Este propõe a criação de
uma sociologia da circulação, com o objetivo de entender a dimensão do
transportar-se como uma questão que vai além da engenharia de tráfego. A
movimentação das pessoas intra-urbanamente, o qual produz uma forma
instantânea e efêmera de relacionamento. A sua proposta teórica enfoca uma
destas formas de interação, e uma muito recorrente, no caso específico, a
análise dos conflitos que existem no trânsito de uma cidade. Uma outra
dimensão aborda se reporta ao “o usuário cativo de transportes público e
proprietários

de

automóvel,

o

morador

e

motorista,

proprietários

de

estabelecimentos, motoristas e passageiros de ônibus, e ao considerar o sistema
de transporte como um meio coletivo de consumo” (Vasconcellos, 1999, págs.
37-64). Para a socióloga portuguesa Emilia Rodrigues Araújo (2004) a questão
deve ser incorporada à sociologia como um dos seus campos de especialização,
e propõe uma abordagem da mobilidade urbana como um dos objetos da
sociologia. Mais recentemente, vamos encontrar a questão da circulação como
uma das políticas do governo federal brasileiro. “A Política Nacional de Trânsito
considera como marco referencial todo um conjunto de fatores históricos,
culturais, sociais e ambientais que caracteriza a realidade brasileira,” (Brasil,
2004, pág. 9).
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Portanto, iremos considerar a presença do automóvel como um dos
agentes produtores de derivações habituais que produzem reflexos sócioculturais. Para contextualizarmos

esta dimensão nos

alimentamos nos

levantamentos de dados, de observações e impressões relativas aos agentes
centrais dessa descrição, i. é., os condutores e os pedestres da cidade de São
Luís, em períodos delimitados pelos os anos de 1995 até 2000 e, em
observações realizadas em 2005 e 2006.
A nossa abordagem, irá se reportar de uma forma micro, para tanto iremos
nos especificarmos em uma microsociologia3.
Segundo Gurvitch (1977), “A única finalidade desta breve exposição é
tornar mais concreto a tese de que cada grupo é um microcosmo de
manifestações de sociabilidade, e que cada classe e cada sociedade global –(...)representam, ao mesmo tempo, um macrocosmos de microcosmos e um
microcosmo direto dos laços sociais (Gurvitch, 1977, pág. 257).

Portanto, iremos pelo caminho da indução. Ou seja, a partir dos dados e
informações desta realidade apontamos algumas inferências sociológicas sobre
essa realidade enfrentada no dia-a-dia dos seus moradores.
Portanto, a coleta, a elaboração e a sistematização das estatísticas de
acidentes de trânsito, constituíram-se no trabalho de fundamental importância
para a identificação e averiguação da problemática em foco.
Os referenciais teóricos têm por base, em geral, o automobilismo, a
questão da realidade circular urbana e a necessidade de medidas de contenção
do grave problema dos acidentes, dentre elas o estudo das causas realizado
através das estatísticas.
Desta forma relacionamos os principais títulos bibliográficos que selecionamos e
procedemos ao estudo, tais como: GIUCCI, (2004); LUDD, (2004); VASCONSELOS,
(1999); SIMMEL, (19823); HONNETH, (2003); O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,

3

Considerar Gurvitch, 1977, págs. 243-258
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(2007); SHOR, (1999); RANCIÈRE, (1996); JACOBS, (2000) e HALL, (2005), entre outros
que considerados perifericamente.

Entre estes conceitos iniciaremos pelo que dá razão teórica a esta
investigação social, no caso a sociabilidade. Já que o corolário do objeto estará
dentro deste marco conceitual.
Por sociabilidade entendemos e incorporamos as seguintes ponderações
de Simmel (1983, pág. 165/166). Vejamos o seguinte trecho:
O motivo deriva de duas proposições: uma delas é que em qualquer
sociedade humana pode-se fazer uma distinção entre seu conteúdo e sua
forma. A outra proposição é que a própria sociedade em geral se refere à
interação entre indivíduos (grifos meus ). Essa interação sempre surge
com base em certos impulsos ou em função de certos propósitos. Os
instintos eróticos, os interesses objetivos, os impulsos religiosos e
propósitos de defesa ou ataque, de ganho ou jogo, de auxílio ou instrução,
e incontáveis outros, fazem com que o homem viva com outros homens,
aja por eles, com eles, contra eles, organizando desse modo,
reciprocamente, as suas condições – em resumo, para influenciar os outros
e para ser influenciado por eles. A importância dessas interações está no
fato de obrigar os indivíduos, que possuem aqueles instintos, interesses,
etc. , a formarem uma unidade – precisamente, uma “sociedade”. Tudo que
está presente nos indivíduos (que são os dados concretos e imediatos de
qualquer realidade histórica ) sob a forma de impulso, interesse, propósito,
inclinação, estado psíquico, movimento – tudo que está presente nele de
maneira a engendrar ou medir influências sobre outros, ou que receba tais
influências, designo como conteúdo, como matéria, por assim dizer, da
sociação. ( SIMMEL, 1983 : 165/166)

Simmel ao imiscuir-se nas formas da estrutura social, disseca os caracteres

da estrutura, das ações e relações sociais, quando atribui importância aos
elementos constitutivos dos conteúdos das interações sociais. Ao apresentar
algumas das referências impulsionadoras, ele estaria atribuindo e destacando
estas dimensões detonadoras dos propósitos, dos interesses, dos impulsos, das
inclinações, e, aqui faria um adendo, dos desejos. Nesta descrição ele estaria
indicando os elementos que acionam e, que impulsionam a materialização da
própria existência do social. E, assim, estaria oferecendo e apresentando a
metamorfose que recai sobre o processo, a operação existente entre a dimensão
individual e a própria formatação da sociedade. Portanto, sobre a sociabilidade
perpassam dimensões que foram focalizá-las através dos dados referentes aos
acidentes e incidentes existentes sobre e entre os condutores e pedestres.
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A nossa análise pressupõe uma máxima que é: Há uma relação entre o
social e as formas sociais que se estabelecem e se concretizam no espaço da
circulação urbana, ou seja, os acidentes e os incidentes são uma das
regularidades desta ação social no meio urbano. A nossa visão está embasada na
contribuição feita pelo sociólogi Axel Honneth, na medida em que as seguintes
dimensões dos acidentes e incidentes interferem nos sujeitos sociais envolvidos
diretamente ou indiretamente derivados destes acontecimentos.
“Com essa reinterpretação do modelo hobbesiano, Hegel introduz
uma versão do conceito de luta social realmente inovadora, em cuja
conseqüência o conflito prático entre sujeitoss pode ser entendido como um
momento do movimento ético no interior do contexto social da vida; desse
modo, o conceito recriado de social inclui desde o início não somente
domínio de tensões moral, mas abrange ainda um medium social através
do qual elas são decididas de maneira conflituosa.” HONNETH, 2003, pág.
48).

Vamos encontrar em Guillermo Giucci, as dimensões referentes ao que
estaremos definindo por condutores e pedestres retratados ao longo do
desenvolvimento histórico do automóvel no século XIX, o seu significado para a
sociedade da época e as suas alterações na sociedade após o seu “nascimento”,
como por exemplo, nas relações de trabalho, no lazer, no amor, no vocabulário,
nas artes etc..
Giucci faz uma demonstração acerca da Precária tradição às mudanças
trazidas pela máquina, como por exemplo, a destruição das paisagens
campestres pelas estradas de asfaltos, assim como dos passeios no coche que
são substituídos pelo passeio no carro ou mesmo os passeios a pé, até pelo
perigo que o carro representa para o pedestre, que não mais pode realizar
longas caminhadas em paz sem o risco de sofrer um acidente. Desta forma,
Gucci destaca “às mudanças provocadas pela mecanização e, a contestação,
apresentadas por variadas fontes de resistência”. (Giucci, 2004, p. 32).

Para Giucci “os argumentos contra a utilização dos meios de transportes
mecânicos variam desde a desumanidade do objeto tecnológico à perda do contato direto
com a natureza e os seres humanos” (Giucci, 2004, pág. 33). Mesmo que “essa perda do
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contato direto entre condutores e pedestres, não se verificam uma total indiferença entre
pedestres e condutores ainda, se relacionam, ainda que de forma conflituosa, como
demonstraremos mais adiante.

Para os pedestres os primeiros usuários das ruas, avenidas, praças e
demais logradouros urbanos foi e é o pedestre. Para Giucci, “O pedestre estabelece
uma ligação mais cuidadosa com a rua e os caminhos. Símbolo do tempo acelerado, o
automobilista ameaça o pedestre. È o inimigo do flâneur, pois a valorização do espaço
está relacionada à visão demorada. Na rua o motorista rivaliza com o pedestre”. (Giucci,
2004, pág 37, grifo nosso).

São Luís era cortada por liteiras, cavalos, carruagens e tilbiris. “A via pública,
antes dominada por carruagens e pedestres, se transforma em uma vitrine pra os motores
elétricos, a vapor e de combustão interna. O conflito entre os veículos de tração animal e
motorizados foi um tema comum nas primeiras décadas do século na América Latina”.
(Giucci, 2004, pág. 37).

Na oportunidade lançamos algumas notícias acerca das primeiras
manifestações do automóvel nos primórdios do trânsito na São Luís do começo do
século XX.
O automóvel foi introduzido no Maranhão por Joaquim Moreira Alves
Santos, o Nhozinho Santos. “O tempo era o do fraque e da cartola!
Carruagens e tílburis circulavam pelas ruas de São Luís. Em novembro de
1905, regressando à terra natal, formado técnico em indústria têxtil, na
cidade de Liverpool - Inglaterra, Nhozinho Santos trouxe na bagagem a
maravilha tecnológica da época: um automóvel inglês SPEEDWELL,
modelo Phaeton (na Open Touring car ou carro descapotável para
passeio), de quatro lugares, motor De Dion Bouton, monocilíndrico, a
gasolina. Antevendo o sucesso que o automóvel faria em São Luís, tomou
a iniciativa de ensinar empregados da Fabril a dirigir. Os dois primeiros
habilitados foram Sebastião Raimundo dos Santos e Otaciano Pereira.
Ambos tornaram-se Chauffeurs profissionais, desempenhando essa
atividade até quando a idade permitiu. Sebastião foi proprietário de
automóvel de praça. Seu último carro, um reluzente Mercury, cinza claro,
ano 1951, fazia ponto no Posto Vitória. Otácio, nome com o qual Otaciano
ficou conhecido, trajava impecável farda branca, com botões dourados e
inseparável képi da mesma cor. Ao longo de muitos anos, foi motorista
particular do industrial Adhemar Maia de Aguiar. Este também comprou um
dos Peugeot e o outro foi vendido para o comerciante José da Cunha
Santos Guimarães. Em 1914, já havia empresa local explorando os
serviços de aluguel de automóveis. 4
4

Jornal O Estado do Maranhão, São Luís, 13 de novembro de 2005, Caderno Alternativo, pág. 3

21
Vamos observar uma descrição de um dos primeiros e prováveis
acidentes de trânsito em São Luís.
Nesse ano [1914], às 14h do dia 17 de abril, aconteceu o primeiro acidente
de trânsito. Um automóvel da firma Teixeira & Branco, dirigido pelo
chauffeur Sebastião e conduzido em seu interior o desembargador Bezerra
de Menezes, descia com velocidade adequada a rua do Sol. Aproximandose o veículo da rua dos Craveiros, surgiu repentinamente um menor
correndo atrás de uma bola. Apesar da destreza do condutor , o
atropelamento foi inevitável. A vítima, que se chamava João, faleceu no
local. O condutor foi inocentado, contribuindo para esse ato de justiça o
depoimento do passageiro e de pessoas que presenciaram a lamentável
ocorrência.5

Podemos também identificar os primeiros procedimentos adotados para se
ter autorização para conduzir um transporte em São Luís.
É de se registrar que àquela época, os candidatos a chauffeur amador e
chauffeur profissional eram examinados por uma banca presidida pelo
Intendente (Prefeito), tendo como membros Joaquim Moreira Alves dos
Santos (Nhozinho Santos) e o engenheiro eletricista Antonio Nogueira
Vinhais. Os três examinadores assinavam as carteiras dos aprovados. Com
a eclosão da 1ª Guerra Mundial, foi prejudicada a importação dos veículos
europeus, surgindo a oportunidade para que os fabricantes da América do
Norte colocassem aqui, suas "máquinas", conquistando o mercado.

O automóvel teve, também, a sua utilização como equipamento para o
lazer ou ‘esporte’.

Em 1927, os entusiastas do automobilismo obtiveram permissão
legal para organizar corridas de carro. A praia do Olho d'água foi o local
escolhido para as disputas. Das primeiras competições realizadas - 21 de
agosto, 18 de novembro e 4 de dezembro - participaram Éden Bessa, Levi
Santos, Antero Ramalho Cruz, ente outros, [...]. A maior velocidade foi de
110 quilômetros, desenvolvida pelo Buik Master, motor de 6 cilindros e 70
HP, pilotado por Wilson Nova da Costa, que recebeu como prêmio uma
medalha de ouro oferecida pelos concessionários J. Aguiar & Cia.6

Devemos destacar como foi que a presença da mulher foi sendo inserida
nesta no hábito da vida cotidiana em São Luís.

As duas primeiras chauffeuses de São Luís foram as senhoras Maria
José(Zezé), Jorge e sua irmã Gracinha Jorge Martins. Em 1930,
passeavam pela nossa cidade, dirigindo seus automóveis Bentley e
Plymouth, respectivamente. O desempenho impecável de ambas no
volante, certamente, estimulou gerações femininas vindouras a não resistir
à tentação de aprender a conduzir um veículo. Enquanto na década de 30
os veículos de maior representatividade foram o Bentley, de dona Zezé
Jorge, a Limousine Buick Eight, carro oficial do interventor federal Paulo
Ramos e a Limousine conversível Fiat, de dona Gracinha Gândra Pereira,
no pós-guerra destacaram-se os top de linha: Lincoln Continental, do
industrial Alberto Aboud; o Chrysler conversível, do médico Nunes Freire; e
os Cadillacs "rabo de peixe" do industrial Eugênio Barros e do comerciante

5
6
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Paulo Abreu.7

Nos anos 40 e 50 do século passado teve a presença das mulheres da
seguinte forma. Note-se que a existência feminina é também pontual.

Mulheres no final dos anos 40 e início dos anos 50, quando ainda não era
comum pessoas do sexo feminino guiar automóvel, num esforço de
memória o narrador lembrou-se de Mary Jorge dirigindo um Packard
conversível; Maria da Graça Jorge Martins, um Dodge Fluid-Drive; Ruth
Archer, um Chevrolet conversível, [...]. Apesar da variedade de marcas,
eram poucas as unidades de cada uma delas, exceção para os veículos
fabricados pelo Rootes Group, da Inglaterra. O arranjo empresarial de Acyr
Marques, então no comando da firma Pinheiro Gomes, foi o responsável
pela importação, em 1951, de uma única vez, de 33 automóveis Hillman
Minx e três Humber Hawk. O "gigantesco" lote foi vendido no mercado local
em menos de 30 dias, graças à atuação dinâmica de Glacymar Marques,
um dos diretores daquela concessionária, incentivando ainda o surgimento
do Posto Hillman, somente com carros de praça, da referida marca. Os
reluzentes carros de praça, de fabricação americana, concentravam-se no
Posto Vitória, no Posto São Cristóvão e no Posto Elite, os dois primeiros
localizados na praça João Lisboa e o último no início da rua do Egito. Os
veículos eram dirigidos pelos seus proprietários, que marcaram época em
nossa cidade. O automóvel de Pindobussu era um Oldsmobile, modelo 88,
ano de fabricação 1950, quatro portas, hidramático, placa 1111, cor branca.
Este carro, devidamente ornamentado, conduzia as noivas no dia do
casamento, para a Igreja. [...]. O automóvel, outrora símbolo de status do
seu proprietário, nos dias atuais tornou-se indispensável meio de transporte
para as famílias. Neste quase
centenário da chegada do primeiro
automóvel ao Maranhão, circulam pelas ruas e avenidas de São Luís,
segundo dados oficiais, 135.000 veículos. [...].”8

Nos anos vinte do século XX vamos encontrar a notícia acerca de um de
acidente trânsito, e, o qual foi registrado pela imprensa local.
Ontem, às 18 horas mais ou menos o automóvel nº. 18, quando pelo cinesiphoro
Anastácio de tal, atropelou no parque Urbano Santos, o menor Octavio, filho
adotivo do Sr. Miguel Neto, comandante do vapor S. José, do Lioyde Maranhense.
9
Ao que afirmam, o automóvel subia a Rua Oswaldo Cruz, a grande velocidade.

Como se pode deixar demonstrado há um relacionamento entre condutores
e pedestres neste espaço urbano das vias, que antes eram dominadas por
pedestres e carruagens e agora dominadas pelos espaçosos carros, ônibus,
caminhões etc..

7
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Jornal A Pacotilha, São Luís, 04.02.1928
8
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Atualmente a frota de veículos em São Luís está composta pelas seguintes
quantidades:
Município:
Ano de
Fabricação
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960

São Luís
Quantidade
879
13.953
12.300
11.609
11.296
10.273
6.731
7.243
6.923
5.702
4.763
4.029
2.676
1.953
2.244
2.046
2.098
2.744
2.091
3.411
2.607
2.276
2.721
2.920
3.185
3.975
3.947
3.728
2.795
3.146
2.652
2.278
1.533
1.275
786
596
445
294
183
148
86
85
102
59
42
31

%

Gráfico
0,56
8,89
7,83
7,39
7,19
6,54
4,29
4,61
4,41
3,63
3,03
2,57
1,70
1,24
1,43
1,30
1,34
1,75
1,33
2,17
1,66
1,45
1,73
1,86
2,03
2,53
2,51
2,37
1,78
2,00
1,69
1,45
0,98
0,81
0,50
0,38
0,28
0,19
0,12
0,09
0,05
0,05
0,06
0,04
0,03
0,02
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1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1944
1942
1940
1936
1929
1928
1922
1920
1914

21
21
14
5
2
12
5
7
30
6
1
9
3
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
157.010

Total:

Fonte: Veículos – Ano de Fabricação10

100.00

0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Desta tabela podemos aferir que 38,4% dos automóveis são considerados
recém fabricados, portanto, um percentual bastante significativo no estudo acerca
das condições de trânsito e transporte na ludovicense cidade. Ou seja, um
percentual de veículos novos circulando pelas ruas e avenidas de São Luís.
A chegado do automóvel vai alterar as dimensões de tempo e espaço na São Luís
do início do século XX.
“Não há lugar para a lentidão na era da aceleração, quando velhice
e velocidade são inimigas. A viagem de carruagem é inútil se não é
convertida em entretenimento. E os que não se adaptam às novas
condições não param de engrossar a lista dos marginalizados”. (Guicci,
2004, pág, (?).

Aqui se estabelece um segundo conflito na realidade circular: entre os
cocheiros, apegados à tradição do coche (carruagens movidas à tração animal) e

10

http://www.detran.ma.gov.br/estatisticas/estvei.php?tpo=5&mnc=921, Acessado em: 03/02/2005.
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os carros, logo no início do seu surgimento que foi marcado pela valorização da
velocidade continuando essa valorização até os dias atuais.
“Dentro do automóvel em alta velocidade, nosso corpo está semi-imóvel e
eufórico, sentindo a vertigem do lançamento. Somos a flecha sinérgica que corta o
espaço de modo convulsivo, gerando à sua passagem uma forma de beleza fugaz que
desde meados do século XIX caracteriza a própria modernidade”.

A mania de velocidade, gerada pelo prazer, é que vai ser responsável pelas
inúmeras mortes dos acidentes de trânsito e, um dos conflitos entre condutores e
pedestres.
“O Rio de Janeiro já era então conhecido como a cidade do excesso de
velocidade, com os carros novos rodando pelas vielas a galope, assustando os pedestres
e espantando europeus como Radiguet, para quem a “velocidade extraordinária” de
repente tornara perigosas as ruas da cidade”. (FREYRE, apud GIUCCI, 2004, pág.49).

A lógica da movimentação, marcada pela velocidade cada vez maior, que
vê o tempo e o espaço como inimigos, será responsável pela produção e
manifestação de uma sociabilidade, as vezes, conflituosa entre condutores e
pedestres.
“Os donos de carruagens, do alto e protegidos pela armadura de madeira, se
lançavam pelas ruas como se elas fossem hipódromos particulares. Conseqüentemente o
cabriolé transformou-se em uma ameaça pública: o cocheiro lançava seus cavalos em
alta velocidade contra a multidão”. (GIUCCI, 2004, pág. 49).
“Portanto não foi o automóvel que produziu esse gosto pela velocidade. Em
compensação, foi o mais poderoso responsável pela sua difusão”. (GIUCCI, 2005, pág.
50).

Como se pode observar, trava-se uma luta entre o pedestre e o condutor,
marcada pelo desejo individual de prazer com a velocidade e o direito coletivo pela
segurança e liberdade de poder andar pelas ruas sem ser atropelado. Nessa luta,
facilmente a potência do carro se sobrepõe à fragilidade do pedestre.
“O aumento da velocidade reflete sintomas do estresse urbano. Isso afeta
particularmente aqueles grupos cuja relação com a tecnologia provoca uma
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dependência crescente da máquina. São poucas as evidências empíricas da
reação psicológica das pessoas afetadas diante de falhas mecânicas e acidentes,
mas a relação máquina-confiabilidade é um elemento importante na percepção do
objeto mecânico. Reações psicológicas como impaciência e irritação, hoje tão
comuns perante a “lentidão” dos computadores, podem ser vistas nas charges do
anos 20. O trabalhador que corre, sua e se desespera para pegar o ônibus; o
advogado que se impacienta no trânsito; o milionário que manda o chauffer
acelerar em meio aos pedestres”. (GIUCCI, 2004, pág. 63).

É incontestável que essas cenas continuam presentes na realidade circular
cotidiana, o sentimento de stress gerado pela necessidade de se cumprir horários
acaba por provocar um relacionamento caracterizado pelo conflito entre os
sujeitos sociais do trânsito. Quando o condutor do ônibus não pode se atrasar nem
um segundo, deixando o pedestre retardatário para trás, quando no volante, não
diminuímos a velocidade, nem tão pouco, paramos para o pedestre terminar ou
iniciar sua travessia, ou quando não damos passagem para o outro carro passar à
nossa frente.
“Por um lado a velocidade intensifica o sentimento de prazer, por outro aponta os
perigos da vida moderna”. (GIUCCI, 2004, pág. 81).

Como já fora dito, o prazer gerado pela velocidade é responsável pelos
acidentes de trânsito, para conter esses acidentes foi preciso criar leis que
pusessem um limite à velocidade:
“Regulamentar o trânsito e controlar os acidentes por intermédio de leis passam a
ser considerados uma necessidade”. (GIUCCI, 2004, pág. 81).
“Há guardas e sinais luminosos; leis e multas; limites de velocidade e
advertências, exames de habilitação e inspetores; cintos de segurança” (...) “Mas os
acidentes não diminuem”(GIUCCI, 2004, pág. 82).

É o direito regulando os conflitos desenvolvidos na realidade circular.
Porém o automóvel, além de continuar gerando acidentes, gera também um
comportamento agressivo no condutor. Talvez seja esta a causa de continuar
havendo acidentes mesmo com leis regulando e tentando evitar os conflitos
desenvolvidos na realidade circular.
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“O carro faz emergir do fundo das pessoas algumas características
curiosas que, em geral, não são honrosas. Revela, exaltando-as, as características
menos nobres da natureza humana. Transforma um ser sensível em um ser
nervoso, e um ser nervoso em demente. Faz de um forte um selvagem e de um
selvagem um animal, oferecendo oportunidades inimagináveis de rejeição, perfídia
e covardia. O carro permite ser impunemente grosseiro e covarde”. (GIUCCI,
2004, pág. 83, grifo nosso).

Não só grosserias ficam impunes, mas quantos crimes são praticados no
trânsito e o sentimento de impunidade ainda persiste? Um homicídio no trânsito,
quando o condutor dirigia em alta velocidade e embriagado, ainda é tipificado
como culposo, quando deveria ser visto como doloso, por aceitar o condutor, com
sua conduta, o resultado morte da vítima o que é plenamente previsível. O
resultado de tudo isso, é que, constantemente, barbaridades no trânsito são
cometidas em nome do prazer individual do condutor, matando pessoas inocentes,
e ficando o condutor livre para matar mais pessoas novamente. É um sinal de que
os conflitos desenvolvidos no trânsito são solucionados, ainda que fora do
ambiente circular, em proveito do condutor.
De forma um tanto confusa Martinez Estrada intui um elemento interessante: que
o automóvel é uma extensão da casa, ou seja, dos valores do espaço privado. Tudo o que
está ao seu redor, no espaço público, é transformado em um meio para um objetivo
pessoal, com o conseqüente perigo”. (GIUCCI, 2004, p. 84).

A sociabilidade conflituosa é, assim, acentuada pelos efeitos que o próprio
automóvel produz no condutor na realidade circulatória, ao ponto de alguns
pensadores acreditarem que existe mesmo uma intenção de matar, quando nos
postamos atrás do volante. Se analisarmos esta questão, tendo em vista que o
homem busca a realização do prazer por meio da velocidade, o pedestre e demais
condutores nada mais são que empecilhos ao desenvolvimento da potência
máxima do automóvel.
Assim, não só por impedir o movimento o pedestre pode ser vítima da
agressão do condutor. Essa sociabilidade pode ser percebida pela expressão dos
olhares, segundo o constatado nos logradouros de São Luís.

28
Cria-se um estado de excitação pelo prazer de arremessar-se no tempo e
no espaço. O prazer estar em vencê-los e dominá-los. A excitação vem da
imaginação de que o espaço a ser atravessado é um desafio cheio de perigos e
de personagens heróicos.
Nesta busca pela liberdade de locomover-se sem limites está o pedestre
como empecilho para o condutor desenvolver toda a potência do carro. É nesse
momento que nos tornamos monstros ao volante.
Nesse sentido Guillermo Giucci (2004, pág. 86) afirma:
“Até mesmo o homem culto, colocado ao volante se transforma em um ser
grosseiro graças ao controle da máquina e ao poder sobre a vida e a morte das pessoas”.

A partir das inferências de Giucci, essas possibilitaram a visualização de
temas como a evolução sócio-cultural do automóvel e a adoção de políticas
públicas de trânsito.
O automóvel foi aos poucos ocupando um grande espaço nas vias
urbanas, devido à sua produção em massa e ao crescente desejo da população
de adquirir um veículo que não precisasse de tração animal. A revolução
operada pelo surgimento do automóvel (marcada pela transformação da
paisagem urbana devido à construção de estradas e sinalizações) teve
repercussões nas interações sociais diuturnas, notadamente alteradas pelos
atritos e conflitos decorrentes do novo espaço chamado “tráfego”.
O automóvel se destacou como legitimador da revolução científica e
tecnológica operada no final do século XIX, pois, devido à sua rápida
popularização, representou o expoente máximo do avanço tecnológico-industrial
à época. Figurou também como modificador de comportamentos, uma vez que
alterou o ritmo das atividades cotidianas e fez surgir conflitos, atritos e acidentes
de trânsito. Giucci expressa essa ascensão:
“(...) O automóvel cruzou as fronteiras nacionais, hierarquizou o entorno e
modificou o ritmo da vida cotidiana; superou as classes sociais e se tornou um objeto do
desejo coletivo” (GIUCCI, 2004, p.19).

Destarte, tais modificações afetaram a todos, embora apenas uma minoria
possuísse poder aquisitivo para adquirir o veículo. Aos poucos rapidez passou a
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ser cada vez mais exigida para o cumprimento dos compromissos e a realização
de atividades corriqueiras, pois havia surgido um novo elemento diminuidor do
tempo das distâncias, desta vez, consideravelmente mais veloz que o cavalo ou
a carroça. Contudo, apesar da imposição social de celeridade, a impossibilidade
do acesso generalizado à nova tecnologia acentuou as desigualdades sociais.
Os mais abastados estavam continuamente mais velozes, e os excluídos, cada
vez mais atrasados. Estendeu-se a eles a obrigação de chegar cedo, mas
ninguém lhes possibilitou o acesso a um rápido transporte. Nesse sentido,
afirmou GIUCCI:
A extraordinária vitalidade do automóvel está no fato de que ele, de modo
relativamente rápido, passou a ser visto como uma exigência do mundo moderno
– economia de tempo, utilidade, trabalho, independência, prestígio. Está aí sua
dimensão popular, embora freqüentemente fosse inacessível ao grande público.
De fato, com exceção dos Estados Unidos, ele só se massifica nas sociedades
industrializadas depois da Segunda Guerra Mundial. (GIUCCI, 2004, p.19).

Assim, antes do início da fabricação em massa de carros populares o
automóvel era um item de consumo de luxo e que conferia destaque social ao
proprietário, o qual ostentava pelas ruas seus privilégios em termos de
mobilidade, diferenciando-se dos demais. Até hoje o bem-estar econômico é
simbolizado pela troca freqüente do carro ainda semi-novo por um veículo mais
moderno, como percebemos em nossa sociedade.
Assim poderíamos descrever o automóvel em São Luís. Além de
satisfazer a ânsia consumista pelo destaque, o automóvel também propiciou
maior sensação de liberdade, sendo capaz de deixar qualquer um (por mais
dependente que fosse) no volante da vida e no controle pleno da direção. A
velocidade, por sua vez, resgatou um pouco do eterno sonho humano de voar, e
trouxe para a litosfera o indescritível prazer de planar em velocidade constante.
Obviamente o automóvel não inventou a velocidade, mas inegavelmente
tornou-a mais acessível. Afinal, desde sempre o homem procurou utilizar a força
animal ou a própria inventividade para a criação de aparatos que facilitassem sua
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locomoção, contudo, o automóvel foi o ápice da evolução de transportes para
pequenas e médias distâncias. A revolução industrial propiciou a fabricação em
massa do automóvel, sendo tal processo coroado pelo fordismo, conjunto de
princípios desenvolvidos pelo empresário norte-americano Henry Ford, em sua
fábrica de automóveis, com o objetivo de racionalizar e aumentar a produção
através da introdução da linha de montagem, uma produção em que cada
operário completa uma etapa da produção. Henry Ford espalhou montadoras por
todo o mundo e o Ford T, modelo de automóvel padrão da fábrica, se
popularizou bastante.
“Oficialmente, primeiro acidente de carro no Brasil ocorreu em 1897 na estrada
velha da Tijuca, Rio de Janeiro. Era Olavo Bilac que se chocava contra uma árvore com o
automóvel de José do Patrocínio”. (Ned Ludd, 2004, pág. 16).

Ned Ludd relata o primeiro acidente de carro no Brasil, no momento em que
o trânsito ainda era escasso, quando uma possível sociabilidade conflituosa era
presente mais entre cocheiros conduzindo carruagens e pedestres.
“De lá pra cá o Brasil conseguiu alcançar e manter a marca de campeão mundial
de ‘acidentes de trânsito” (Ned Ludd, 2004, pág. 16).

Com o passar do tempo, o domínio do carro, no movimento circular
contribui, para que os acidentes deixassem de ser isolados e, se tornassem um
problema social, marcado pelo conflito manifesto, dentre outras formas, pelos
acidentes de trânsito.
O Brasil possui o índice de 6,80 acidentes para um grupo de 10 mil
veículos, (Brasil. 2003, pág.9); posição que já merece uma consideração analítica
por parte da sociedade brasileira.
Taxas de mortes por 10 mil veículos para paises selecionados:
País

Mortes por 10 mil veículos

Japão, 2000

1,32

Brasil

6,80

Zâmbia

85,00

Fonte: Brasil,4, pág. 9.
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Em 2002, São Luís possuía uma taxa de vítimas fatais por cada 10 mil
veículos n a ordem de 7,8.11
Nesta pesquisa, as estatísticas têm uma função fundamental: a análise de
uma possível sociabilidade conflituosa entre condutores e pedestres. Por esta
razão seguem abaixo a contribuição de Ned Ludd com a descrição das estatísticas
de acidente de trânsito no Brasil.
Contanto, levamos em conta que as estatísticas por si não significam muita
coisa. Mas, que o seu registro vai alimentar ou galvanizar uma discussão.
Portanto, enquadramos na seguinte limitação:
As estatísticas tomaram o lugar dos ilustres. Porém é suspeita a
importância das estatísticas como fator de mobilização social, uma vez que,
se dependesse delas, já não poderia existir um sistema econômico que
impede que milhões de pessoas se alimentem adequadamente e que, para
sua perpetuação e reprodução, esgota a possibilidade de vida no planeta”.
(Ludd, 2004, pág. 16).

Um quadro geral que atinge, ou seja, a dimensão ocupada pelos acidentes
de trânsito dentro do contexto da vida urbana. Vejamos as seguinte síntese:
A cada treze minutos ocorre uma morte por ‘acidente’ de trânsito no
Brasil. A cada sete minutos ocorre um atropelamento. Além das 46 mil
mortes anuais por ‘acidentes’ de trânsito, 300 mil pessoas ficam feridas,
60% com lesões permanentes. Desses mortos, 44% foram vítimas de
atropelamento e 41% estão na faixa etária entre 15 e 34 anos. Cerca de
60% dos leitos de traumatologia dos hospitais brasileiros são ocupados por
“acidentados” no trânsito.” (Ludd, 2004, pág. 16-17).

Os números acima demonstram, desde já, um evidente conflito travado
diariamente no trânsito, o qual foi posteriormente observado na realidade circular
de São Luís.
“Numa sociedade que naturaliza suas instituições e valores, que não os questiona
mesmo que eles vitimem os próprios indivíduos que compõe essa sociedade, tais
estatísticas dificilmente levam a uma prática de negação e mudança”. (Ludd, 2004, pág.
16-17).

11

Anuário Estatísticos de Acidentes de Trânsito de 2002, DENATRAN
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Portanto, queremos ampliar e corroborar com a discussão que quer imputar
uma certa naturalização dos acidentes de trânsito em uma cidade. É como uma
tragédia anunciada cotidianamente.
“Os números mostram aqui mais do que em qualquer outro país, talvez existam
motivos matemáticos para essa crítica, tanto prática quanto teórica, possuir uma
existência vultuosa”. (Ludd, 2004, pág. 17).

O acidente é um efeito não desejado e não visado, porém inevitável da
lógica da movimentação do automóvel, daí Ned Ludd questionar a denominação
acidente de trânsito, pois acidente lembra a idéia de algo indesejado e acessório
em relação ao principal objetivo, que é a movimentação, porém acaba por tornarse parte integrante da própria realidade circulatória. É difícil não bater, e tentar
evitar, a todo instante, o que é inevitável, dentro da lógica da movimentação, gera
um comportamento tenso, irritado por partes dos condutores, capaz de levar um
ataque de nervos, por qualquer deslize, do carro vizinho, mesmo que este não
tenha causado um acidente, mas se faz questão de evidenciar o erro por meio de
buzinadas, palavrões etc, apesar de não ser apenas o stress o motivo de tal
comportamento.
Tentar explicar o carro pela sua funcionalidade para a sociedade
capitalista talvez termine por deixar de lado seus aspectos mais
importantes, que denunciam o próprio sistema do qual ele ganha existência
e do qual faz parte. Fácil, também, é encontrar no carro um símbolo do
individualismo da sociedade burguesa capitalista, do domínio das coisas
sobre os seres humanos e a natureza, e um símbolo de emergência da
sociedade do consumo, na qual o movimento de reprodução da economia
capitalista coincidiu com a integração dos seus potenciais contestadores
através do consumo compensatório de bens e da indústria cultural. (Ludd,
2004, pág. 19).
Henry Ford com sua produção em massa foi um dos pioneiros da
generalização de bens de consumo antes restritos à burguesia.
Subjetivamente, o consumo transforma o proletário em burguês. A
popularização do carro pode ser vista como um símbolo de uma nova era:
produção de objetos em massa para o consumo em massa, o trabalhador
ascendendo subjetivamente à condição de burguês, embora continue
sendo objetivamente trabalhador – ou seja, uma coisa, um ser sem controle
da gestão da sua existência e da propriedade – e a distinção de classe se
sobreponha a uma classe única, a dos consumidores. Diferentemente das
máquinas na linha de produção, o carro leva o indivíduo não apenas ao
sacrifício do trabalho, mas também à (tentativa de) fuga – o passeio, a
diversão. O automóvel individual permite ao menos a ilusão do controle do
próprio destino. Preso além de tudo pela ilusão, a possibilidade de
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libertação se distancia, e se distancia quanto mais se pretende que o carro
produza as distâncias, que produza ‘liberdade’.” (Ludd, 2004, pág. 19).

O carro tem menos a função de movimentar-se do que a função de luxo e
de status social. Essa integração da classe questionadora na sociedade de

consumo impediu que questionasse a própria lógica do capitalismo passando
agora a ser ou um defensor de tal lógica ou uma vítima passiva. Porém, nem
todos têm essa oportunidade, o carro continua sendo um bem caro que a maioria
não tem acesso e continua refletindo desigualdade social, desigualdade que gera
conflitos entre condutores e pedestres, e que teve como meta a sua posterior
verificação.
“Sendo

ele

constantemente

reduzido,

limitado,

humilhado,

diminuído, constrangido pelas relações de poder, pelas hierarquias e
autoridades instituídas (pai, professor, patrão, polícia, juiz, coronel,
deputado etc.)... é o motor a combustão e o acelerador – quando não o
cano do gatilho do revólver – que, sob um impulso neurótico, são postos
em funcionamento para uma auto-afirmação na tentativa de se sentir o que
de fato não se é na sociedade burguesa e hierárquica: um ser humano e
não uma coisa”. (Ludd, 2004, pág. 20).

Quando o carro deixa de ser um simples instrumento de locomoção e passa
a ser um instrumento de compensação das frustrações humanas afeta as relações
sociais provocando a violência dos acidentes de trânsito, pelo condutor, que vê no
carro uma oportunidade para se libertar e mostrar toda sua prepotência perante os
demais sujeitos sociais.
Com o volante nas mãos, é ele, que também decide a movimentação dos
pedestres. O trânsito (a ultrapassagem dos carros) também depende dele. Aqui
ele tem a ilusão, não só de controle sobre seu destino, mas sobre sua velocidade,
e a velocidade dos demais carros, além da própria vida das pessoas.
“Numa sociedade em que a festa sempre está em outro lugar, o sistema ou
técnica de transporte servirá necessariamente como droga, embora possa não ser
o fim pretendido em sua criação”. (Ludd, 2004, pág. 22).
Nesta combinação de álcool, festa e volante, do condutor, pelo prazer,
estabelece-se um conflito entre os interesses do condutor pelo divertimento e os
demais sujeitos sociais de andarem sem serem vítimas da imprudência no trânsito
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revelando um sentimento individualista em detrimento da vida alheia. Um conflito
refletido nas mortes violentas no trânsito.
“Ao contrário do aspirador de pó, do rádio ou da bicicleta, que retêm
seu valor de uso quando todos possuem um, o carro, como uma mansão à
beira-mar, é somente desejável e vantajoso a partir do momento em que a
massa não dispõe de um. Isso se deve ao fato de que, tanto em sua
concepção quanto na sua finalidade original o carro é um bem de luxo. E o
luxo, por definição, é impossível de ser democratizado: se todos ascendem
ao luxo, ninguém tira proveito dele”. (Gorz, 2004, pág. 74).
“Pois quando todos reivindicam o direito de circular na velocidade
privilegiada da burguesia, tudo pára, e a velocidade do tráfego urbano cai
vertiginosamente – tanto em Boston como em Paris, Roma, ou Londres –
abaixo daquela do bonde a cavalo; e a velocidade média nas estradas que
levam para fora da cidade, durante o fim de semana, é inferior a de um
ciclista. ” (Gorz, 2004, pág. 77).
A expansão do carro levou aos engarrafamentos contínuos,
acentuou o problema dos acidentes de trânsito e acabou por retirar a
liberdade do pedestre e do ciclista, o resultado de tudo isso é que ninguém
consegue usufruir seus benefícios ao mesmo tempo, porém seus
malefícios são democratizados por todos. Mas não é visto como um bem
de luxo anti-social.

Ver o pedestre como um mero obstáculo a ser ultrapassado e não como um

sujeito com direito a circulação é um dos reflexos de uma sociabilidade
conflituosa. Pedestre é um adjetivo. Que ou aquele que anda ou se encontra a pé.
A condição de modesto, rústico.

Vamos aqui adotar a escrita de Carlos Drummond de Andrade em
um artigo – Direito de ir e vir – quando destaca a criação e a da
existência da Associação Nacional de Pedestres.
O conselho é saudável, mas não sei como se possa andar com as
calçadas e o leito das ruas cheios de veículos, sem uma beiradinha para o
infortunado pedestre. Fomos definitivamente proscritos da cidade. E não temos
para onde ir, pois o progresso chega ao interior, com seu cortejo de máquinas,
desde o automóvel até a carreta, passando pela moto, a escavadeira, a britadeira e
demais bichos mecânicos incumbidos de obstar o alegre movimento das pernas.
Estava pensando na impraticabilidade da prescrição médica, e me pedir de volta o
dinheiro da consulta, quando meus olhos se abriram à notícia de que vai ser criada
a Associação de Pedestres do Rio de Janeiro, a exemplo da existente em São
Paulo.12

O pedestre representa a condição mínima para a mobilidade urbana. Com a

disponibilidade do carro permite-se atingir uma velocidade que o sobrepõe todos
os outros. Então vamos ter uma disputa entre o pedestre o condutor de automóvel.
Transparece uma luta entre a classe dos que conduzem e os que não conduzem
12

http://www.pedestre.org.br/downloads/Cronica%20do%20Drummond%20de%20Andrade.pdf
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um veículo automotor. O espaço urbano é de todos? Como se já não bastasse o
grande espaço que ocupa o carro, o condutor ainda não permite que o pedestre se
movimente entre eles.
Podemos aferir as condições diferenciadas do transporte a partir desta
lógica que será implementada e assegurada ao automóvel
“A generalização do carro particular golpeou os transportes coletivos, alterou o
urbanismo e o habitat e transferiu ao carro certas funções que sua própria difusão tornou
necessárias”. (Gorz, 2004, pág. 75).

Como, ainda, seremos informados mais à frente, o transporte individual foi
um dos subsídios para o aprimoramento das longas distâncias. Assim, o subúrbio
será desenvolvideu a necessidade do transporte individual
“Para construir espaço para os carros, as distâncias foram
multiplicadas: as pessoas vivem longe de seu trabalho, longe da escola,
longe do supermercado – o que requer então um segundo carro para que a
“dona de casa” possa fazer as compras e levar os filhos à escola”. (Gorz,
2004, pág. 78).

A grande urbanista Jane Jacobs atribuiu ao automóvel a condição de ser
um dos agentes corrosivos das cidades. A lógica que deveria orientar seria a de
que se gere o menor número de viagens, para que a necessidade da auto-estrada
fique limitada ao mínimo necessário de uma urbe.

“Atualmente, todos os que prezam as cidades estão incomodados com os
automóveis.”13

O carro tornou a cidade grande foco de poluição olfativa, auditiva,
momentos de congestionamentos. Assim os carros seriam um dos agentes que
contribuem com o assassinato das cidades.
“De um objeto de luxo e de fonte de privilégio, o carro transformou-se numa
necessidade vital: ele é imprescindível para escapar do inferno urbano dos carros”. (
Gorz, 2004, pág. 79).

O carro, como fator gerador da sociabilidade conflituosa pelo stress, que
ocasiona graças aos estacionamentos forçados, pelo assassinato simbólico dos
“outros”, pela acentuação da desigualdade social e muitos outros exemplos de
conflito não deixa outra alternativa a não ser a reprodução deste modelo de

13

Jacobs, 2000, pág. 377
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locomoção entre as vítimas do mesmo, o que gera mais carros nas ruas, mais
pessoas fora delas e mais conflito.
O carro é o meio que possibilitou a criação da moradia distante do local de
trabalho. Para o urbanista Peter Hall (2005),
Eis, portanto, o irônico resultado: depois da Segunda Guerra Mundial, a
explosão da construção suburbana criou uma espécie de Brooadocre City por todo
o território norte-americano, (...).
A primeira parte, as estradas, existia em embrião. Como já foi visto, elas surgiram
em um ou dois lugares: em Nova York desde os anos 20, em Los Angeles desde
os 40. (...). O segundo requisito, zoneamento, remontava a 1880, quando em
Modesto, Califórnia, fora usado para remover lavanderias chinesas: início
particularmente adequado, visto que daí para a frente uma de suas principais
funções foi a de salvaguardar os valores da propriedade mediante a exclusão de
usos indesejáveis do solo, bem como de vizinhos igualmente indesejáveis. (...).
A terceira pré-condição para a explosão suburbana consistiu no financiamento
barato e a longo prazo da habitação. (HALL, 2005, págs. 344, 345, 346 e 347).

A necessidade de habitação irá tornar essa orientação como sendo um dos
elementos que irá impulsionar-nos para tais espaços.

“A verdade é que ninguém tem opção: não se é livre para ter ou não ter um
carro uma vez que o universo dos subúrbios é projetado em função do carro – e,
cada vez mais, é assim também no universo urbano. É por isso que a solução
revolucionária ideal, que consistiria em suprimir o carro em favor da bicicleta, do
ônibus, e do táxi sem chofer, não é mais nem sequer aplicável nas estradas de
auto-estradas como Los Angeles, Detroit, Houston, Trappes ou mesmo Bruxelas,
que são modeladas por e para o automóvel”. (Nedd, 2004, pág. 80).

Um bairro poderia ser uma unidade básica de convivênicia e a geração de

utilização seria desnecessária, o transporte individual seria uma necessidade
imperativa no seu dia-a-dia.
“O bairro ou a comunidade deve novamente transformar-se em um
microcosmo modelado por e para todas as atividades humanas, onde as pessoas
possam trabalhar, viver, relaxar, aprender, se conhecer, se comunicar, discutir e
gerir conjuntamente o meio social de vida em comum”. (Nedd, 2004, pág. 81).

Portanto, para a verificação da sociabilidade entre condutores e pedestres

mister se faz compreender o relacionamento entre homem e máquina,
relacionamento este que reflete na manifestação do condutor no ambiente circular,
assim como nas interações entre este e o pedestre.
Conforme a economista Tatiana Schor14 a sociedade em que se vive é uma
sociedade em que se consome mais do que se apropria, o automóvel, neste
contexto, tem a função mais de ostentação (consumo) do que de utilidade
(apropriação).
14

SHOR, 1999, pág. 108.
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O carro a partir do momento em que ocorreu a expansão do consumo
serviu para elevar a condição do proletariado de coisa para gente. Serviu para se
sentir livre da opressão e constrangimento imposta nos ambientes de trabalho e
nas demais esferas sociais.
Assim a pessoa ao comprar o automóvel tem menos o objetivo de
deslocamento que de status e diferenciação social. Isto se deve a razão de que
quando se vive numa sociedade homogeneizada, como a capitalista, mais se
tem a necessidade de ser diferente. O automóvel exerce esse papel no meio
social, apesar de sua posterior massificação como bem de consumo entre a
classe proletária graças ao modo de produção fordista.
Desta forma, desenvolve-se uma sociabilidade entre condutores e
pedestres marcada pela anulação do indivíduo-pedestre em relação ao indivíduocondutor que tem ao seu favor graças ao dinheiro a possibilidade de ostentar um
bem luxuoso e confortável tal como é o automóvel. Enfim, uma pessoa com um
carro, e, ela mesma sem carro, poderíamos afirmar que são duas pessoas
distintas socialmente
Pode ser percebida ainda esta situação na fala de algumas pessoas que
não tem a propriedade do carro e nem a possibilidade de tê-lo. Como um gari, por
exemplo, entrevistado por Schor15:
“Carro é coisa para privilegiado, e nós pobres, quero dizer miseráveis mesmo, não somos
e nunca vamos ser privilegiados”.

A fala do gari destaca a existência de duas classes distintas e separadas, a
dos que podem ter o carro e dos que não podem, ou a dos que fazem parte da
sociedade de consumo e os que não fazem. E graças à dificuldade de passar de
uma classe para outra, o carro acaba fazendo o papel de um privilégio ostentado
pela classe que tem acesso ao consumo. Schor questiona-se pela forma como se
dará a convivência cotidiana entre esses dois quase-estamentos:
“Haverá mais conflito? Mais violência? Virá mais Barbárie? Ou será pacífica a
16
convivência?”

15
16

SCHOR, 1999, pág. 144.
Op. Cit. , pág 115
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O prazer de lançar a máquina contra os pedestres é reflexo também da
possibilidade de mostrar a superioridade. É novamente a necessidade de ostentação e
prepotência, anterior mesmo ao próprio surgimento do carro17.

O desejo de poder é assim misturado com o desejo de velocidade, prazer e
ostentação todos os elementos que somados contribuem para um cenário repleto
de violência e inúmeras mortes, manifestando uma sociabilidade conflituosa entre
condutor e pedestre a qual foi observada posteriormente com a análise dos dados
estatísticos de acidentes de trânsito e das manifestações do desgaste e suas
formas de objetivação na realidade circular cotidiana.
Junto à satisfação de “decolar em terra firme” está também a preferência
pela praticidade, dinâmica e fluidez. Pouco preocupados com os excluídos, os
condutores desejam o máximo de espaço nas vias públicas, sem impedimentos
que obstacularizem a “corrida” rumo a seus objetivos particulares. Delineia-se a
partir daí o conflito travado entre pedestres e motoristas, ambos concentrados
em seus próprios interesses e incomodados com a presença uns dos outros na
estressante via pública. Deste modo pronuncia-se Vasconcellos:
Pedestres e motoristas – enquanto o primeiro deseja segurança e
conforto na sua locomoção, o segundo deseja rapidez no trajeto, o que
gera um conflito de regulamentação do espaço. Este conflito pode ser
visualizado, por exemplo, quando se tenta instalar um semáforo veicular
em áreas de grande movimento de pedestres: o semáforo, se respeitado,
melhora a segurança dos pedestres, mas prejudica a fluidez dos veículos.
(VASCONCELLOS, 1999, pág. 50)

Há uma peculiaridade dessa relação conflitante que é o fato de que a todo
momento pedestres e motoristas trocam de posição, pois “a mesma pessoa
assume

vários

papéis

diferentes

no

tempo

e

no

espaço,

levando

conseqüentemente a necessidades e interesses também mutáveis no tempo e
no espaço” (VASCONSELOS, 1999, p. 49). O mais surpreendente é que ambos
se

esquecem

completamente

de

suas

necessidades

quando

estão

desempenhando outro papel. Para eles, o que importa é ter seus desejos
17

“Em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, cidade famosa pelo excesso de velocidade, os senhores se
exibiam em suas carruagens circulando velozmente por entre os plebeus a pé. Também os escravos ou negros
elevados à posição de cocheiros, coroados de chapéu de copa alta, se tornavam insolentes para com os
trabalhadores e os pedestres, exagerando na velocidade” (Freyre, 1985, apud GIUCCI, 2004, pág. 87).
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atendidos em qualquer posição. Substitui-se explicitamente a empatia pelo
egoísmo, este defeito que gera muitos conflitos.
Em sua trajetória, o automóvel tem variado entre objeto de desejo e tirano
da mobilidade urbana. Datam de seu surgimento as reações de aversão àquela
tecnologia, evidenciando que nem todos apreciaram a novidade, antes mesmo
de conhecer seus efeitos. Tudo começou com a luta pelo espaço, uma vez que
os pedestres não estavam interessados em abdicar de sua liberdade de
movimento em prol da circulação dos carros. Posteriormente ele foi apontado
como provocador do caos, poluidor da atmosfera, interventor da rotina e do curso
normal do deslocamento. Sua pior face, entretanto, é a de máquina assassina,
conforme evidenciam as estatísticas de acidentes de trânsito. Morrem cerca de
80 pessoas por ano nas ruas ludovicenses, segundo as estatísticas do DetranMA. O horror dos acidentes não mitigou o fascínio pelo veículo, mas representou
um alerta para os perigos da modernidade cinética.
O primeiro acidente do mundo ocorreu em Londres no dia 17 de agosto de
1896. Assim narrou Giucci:
“Uma senhora foi atingida por um carro que se deslocava a 7km por hora
nas proximidades no Palácio de Cristal. Parece que o condutor gritou para a
senhora que não avançasse e soou várias vezes a buzina, pelo visto sem
sucesso”. (GIUCCI, 2004, pág. 79).

No Brasil, o primeiro acidente deu-se com uma personalidade já conhecida do
grande público por sua habilidade literária:
Jornalista e anti-monarquista ferrenho, José do Patrocínio foi o primeiro a
circular em um automóvel no Rio de Janeiro. A seu lado costumava passear
Olavo Bilac (...) O automóvel de Patrocínio teria um fim inglório (...) Poucos dias
depois, o orador abolicionista e alguns amigos, acreditando voar a poucos
quilômetros por hora, destruíram a máquina contra árvores na Rua da Passagem.
Ao volante estava Olavo Bilac, tentando aprender a dirigir” (GIUCCI, 2004, pág.
81).

O número de acidentes de trânsito foi crescendo à medida que os motores

tornavam-se cada vez mais turbinados. Por outro lado, a massificação do
automóvel preencheu todas as vias, resultando em infindáveis engarrafamentos,
uma ironia aos apressados que pensaram que a aquisição de um automóvel para
cada membro da família tornaria suas vidas mais lépidas. Na verdade, foi o
crescimento desordenado das cidades o principal provocador do aumento dos
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índices de vítimas fatais no trânsito, bem como a arrogante postura adquirida ao
volante em razão do poder sobre a vida de uma multidão desprotegida.
A partir do surgimento das primeiras vítimas fatais nasceu a preocupação
com a ordem no trânsito. A conscientização a respeito do problema resultou na
criação e progressiva aprimoração dos exames de habilitação, legislação de
trânsito, sinalização e técnicas de segurança (tais como direção defensiva,
primeiros socorros e mecânica básica). Todas as medidas tinham o intuito de
acabar com os acidentes, mas não surtiram o efeito esperado. Ainda assim a
sociedade continua providenciando outros meios de amenizar o descontrole na
realidade circular urbana. Um desses meios é a Engenharia de Tráfego:
(...) a ordenação e a regulamentação da circulação, no espaço urbano e
no sistema viário (...) são feitas pela Engenharia de Tráfego, que procura otimizar
o fluxo de pessoas e de mercadorias dentro de critérios basicamente técnicos, de
natureza matemática e física. Assim, a engenharia de tráfego define um padrão
de circulação para o sistema viário existente e faz sua regulamentação por meio
de dispositivos de sinalização que oficializam a sinalização adotada
(VASCONCELLOS, 1999, pág. 40).

Também há que se atentar para o controle do uso do solo em que
habitamos e transitamos, assunto regulado pela Lei nº 10.257, que em 2001

instituiu o Estatuto da Cidade, o qual invoca a obrigatoriedade de um plano
diretor para metrópoles e cidades populosas, além de estabelecer diretrizes para
o desenvolvimento do transporte urbano, sempre atentando para as condições
de sustentabilidade ambiental e sócio-econômica.
Enquanto a ordenação e a regulamentação do planejamento de
transportes atuam sobre a concretude do trânsito, as políticas públicas se
preocupam mais incisivamente com a parte impalpável deste meio. As políticas
públicas dimensionam o contexto sócio-político-econômico e inserem os
partícipes, bem como seus diversos posicionamentos. A tarefa é complexa em
virtude da relativização das escalas de valores adotadas pelos diferentes
partícipes. No que tange à mobilidade, é imprescindível articular as políticas
públicas de transporte e trânsito com a política de desenvolvimento urbano, de
modo a promover o desenvolvimento sustentável, e a redução das necessidades
de deslocamento.
É a necessidade de se construir um novo desenho urbano, o qual leve
em consideração algumas premissas do urbanismo que leva em conta a
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presença e a existência dignificante dos pedestres e as outras situações
derivadas da necessidade do transladar-se intra-urbana. O como sugere a novas
metodologias urbanísticas. “A mobilidade urbana requer um novo paradigma para
18
a cidade.”

Contudo, o Estado terá plena capacidade de elaborar a investigação sobre
os problemas acarretados pela realidade circular e promoverá estratégias e
ações voltadas à solução das vicissitudes urbanas se estiver munido com um
mínimo de planejamento e vontade política, por mais que esta não seja uma
atribuição simplista.
A construção de um espaço urbano mais democrático depende de uma
gama de diretrizes a respeito do transporte público e da circulação urbana,
conjugados com a Política de Desenvolvimento Urbano, que têm por escopo
garantir o direito a uma mobilidade urbana sustentável.

18

Plano Diretor Participativo, 2004, pág.89.
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4. ELEMENTOS PARA UMA MICROSOCIOLOGIA I: AS INSTITUIÇÕES E O
ACOMPANHAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES

A investigação das causas dos acidentes de trânsito perpassa pela
adoção de métodos de estatísticas (definindo-se a forma de coletar os dados,
agrupá-los e sistematizá-los), e pela imposição legal aos órgãos de trânsito da
realização correta das mesmas, isto é, com a maior fidelidade possível aos
números reais. Detectou-se ao longo do tempo que a coerção e a sanção,
representadas pela imposição de multas e penalidades, não produziam os
resultados esperados, por serem posteriores ao fato. Já a estatística tem a
função de descobrir as causas e prevenir os acidentes, orientando a população a
respeito dos “comportamentos de risco no tráfego” ao evidenciar o perfil das
pessoas mais propensas a se envolver em acidentes de trânsito e quais os
locais, horários e épocas do mês e do ano mais sujeitos aos choques. Atua,
portanto, no tocante, à educação para o trânsito, a qual iremos fazer algumas
considerações mais a frente.
Os números parecem precisos, mas a completa similitude entre os dados
e vida real é uma utopia, afinal, os números são apenas uma representação.
Porém, nem por

isso economizam-se esforços

em

prol

de números

aproximadamente concretos. A cautela é imprescindível para a construção de
uma estatística o mais fiel possível à realidade.
Os reveses, no entanto, não tardaram a ser identificados. Inexiste uma
unificação dos dados coletados, uma vez que os vários órgãos responsáveis pela
tarefa utilizam suas próprias metodologias, com enfoques peculiares nos
distintos Boletins de Ocorrência e nos diferentes softwares para a elaboração
das estatísticas. A coleta assistemática de dados carece de uma política de
integração, pois a falta de uma padronização permite que cada estatística
apresente um resultado diverso, impossibilitando o alcance das soluções a um
problema precariamente identificado. É o que confirma Vasconcellos:
Os impactos da política de circulação na segurança do trânsito são
difíceis de avaliar. Isto se deve tanto ao caráter subjetivo do próprio
conceito de segurança, quanto à dificuldade de isolar causas e efeitos
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quando avaliados casos concretos, uma vez que o que está por trás do
fenômeno é o comportamento humano e sua relação com o ambiente
próximo (...) Uma das maneiras de escapar a esta indeterminação tem
sido a tentativa de quantificar o fenômeno, por meio de cálculo de índices,
que procuram relacionar o número de eventos registrados com as
variáveis que podem estar ligadas à sua causação (...) há problemas
ligados à confiabilidade dos dados existentes. A série histórica dos dados
de acidentes de trânsito em São Paulo apresenta vários problemas, na
medida em que foi construída pela justaposição de fontes diversas, que
utilizavam metodologias diferentes de anotação de dados. (
VASCONCELLOS, 1999, p. 203 e 204).

As primeiras inferências sobre a institucionalização dos serviços de
trânsito em São Luís remontam ao século XIX. No Código de 1842, encontramos
o “Artigo 19, já disciplinava a utilização dos animais como meio de transporte na
cidade de São Luís. Vamos encontrar no Código de 1866, a Lei Nº 775, de 4
julho de 1866, no seu Artigo 9, o seguinte imperativo da sua matrícula na
Câmara Municipal. No Código de Postura, a Lei Nº 8 de 1893, vai destinar os
artigos 123 até o 138, onde se começa a especificar as condutas dos condutores
de veículos. Encontramos a normalização da Lei Municipal Nº 185 de 7 de
fevereiro de 1913, a qual determinava a obrigatoriedade do licenciamento e
matrícula dos automóveis, o uso de placa de identificação, definia a velocidade
permitida para as áreas urbanas, suburbana e rurais, definia também as
exigências para o exame de habilitação para dirigir um veículo.”19 No século XX
teremos os Códigos de 1936, o qual foi instituído por decreto – decreto 205 de 3
de novembro de 1936, e o atual, o Código de 1968, Lei Nº 1790 de 12 de maio
de 1968.
Entretanto, deixaremos os aspectos eminentemente históricos e iremos
buscar analisar a estrutura organizacional das instituições que tratam da
problemática do trânsito, localizando o setor responsável pela coleta e tratamento
das estatísticas de trânsito. Verificando a competência, função e organização de
cada instituição, tais como: 1) Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão;
2) Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes; 3) Polícia Rodoviária Federal;
4) Polícia Militar do Estado do Maranhão; 5) Delegacia de Acidentes de Trânsito;
19

Jornal O Estado do Maranhão, São Luís, 13 de novembro de 2005, Caderno Alternativo, pág. 3
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6) Juizado Especial de Trânsito. O resultado deste mapeamento estará compilado
em tópicos específicos.
Entendemos o conceito de trânsito como sendo “o conjunto de todos os
deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que aparece na
rua na forma de movimentação geral de pedestres e veículos” (VASCONCELOS,
1998, pág. 11). A definição do Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503, de
23/09/1997, que apresenta o trânsito como sendo “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 e descarga”20. (CTB,
Lei 9.503, de 23/09/1997. Art. 1º, Parágrafo Primeiro). Comparando as duas
definições, verificamos que enquanto a primeira focaliza principalmente a questão
da movimentação, a segunda apresenta uma visão geral sobre todas as
dimensões do trânsito tais como parada e estacionamento, ou seja, não o ver
apenas pela ótica da movimentação. A partir disto, podemos afirmar que a
pesquisa desenvolvida levou em consideração todas as características do trânsito
citadas nas duas definições acima.
Em relação a acidentes de trânsito entendemos aquelas situações em que
veículos e pedestres se envolvem numa situação inesperada, ou seja, que
acontece subitamente. Recorremos a uma passagem de Guillermo Giucci onde
este apresenta de forma concisa o que seria um acidente: “o acidente é a praga da
modernidade. Pode ser mencionado, mas é indesejado, mal recebido e o drama o
acompanha como uma sombra. Tudo é projetado para estimular a fluidez do sistema,
para garantir a circulação permanente.” (GIUCCI, 2004, pág. 78)

20

A partir deste ponto utilizaremos a sigla CTB para nos referirmos ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei
9.503, de 23 de setembro de 1997.
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4.1. A ELABORAÇÃO DE ESTATÍSTICAS PELO DEPARTAMENTO DE
ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MA
O Departamento Estadual de Trânsito, localizado na Av. dos Franceses
S/N, Vila, Palmeira, CEP: 65000-000. São Luís – MA, tendo como diretor geral
Pedro Paulo Pereira Oliveira, é um órgão do Poder Executivo Estadual, e tem
dentre suas atribuições a realização da estatística de acidente de trânsito pelo
Departamento de Educação para o trânsito. As estatísticas são realizadas por
meio das informações dos Boletins de Ocorrência dos quatro Batalhões da Polícia
Militar e dos Boletins de Ocorrência da Delegacia de Acidentes de Trânsito.
A estrutura organizacional do DETRAN, está disposta no seu Regimento
Interno aprovado pelo Decreto n º 20.242/04 de 26 de janeiro de 2004. Através
deste Regimento Interno pode-se perceber que a realização da estatística de
trânsito é uma atribuição da Divisão de Estatística da Coordenadoria de Educação
para o Trânsito.
O DETRAN tem a obrigação legal para realizar o tratamento dos dados
referentes aos acidentes de trânsito e, elaborar estatísticas, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 22, IX, logo abaixo transcrito:
“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
IX -coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e
suas causas.”21

Analisando-se as estatísticas de 1995 à 2000, no tocante ao mês em que
ocorreu mais acidentes verifica-se que não há uma freqüência certa, repetindo-se
nestes cinco anos apenas duas vezes o mês de Janeiro. Quanto aos dias do mês,
verifica-se que os primeiros dias são os mais violentos no trânsito. Já com relação
aos dias da semana, os dias úteis são os que ocorrem mais acidentes. Por fim, o

21

CTB, 2007, Págs. 9-10.
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horário em que ocorre mais acidentes de trânsito é o de 12:00hs às 12:59hs e de
18:00hs às 18:59hs.
A missão de coletar estatísticas de acidentes de trânsito está explicitada no
art. 1o, X, do Título I “Da Natureza e Missão Básica” do Decreto n º 20.242 de 26
de janeiro de 2004, que aprova o Regimento do DETRAN e dá outras
providências:
“X – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e
suas causas”
O art. 33 e seus incisos - do mesmo Decreto - delimitam a competência da Divisão de
Estatística:
I – executar trabalhos de pesquisa ou levantamentos de informes de
interesse de DETRAN-MA, para que os dados coletados e informatizados
sirvam de subsídios para o planejamento;
II – proceder ao tratamento estatístico de dados e informações as
atividades de trânsito;
III – submeter os dados coletados a um processo de representação de
forma utilizável e dentro dos padrões estatísticos (tabular e gráfico) para
assegurar o ordenamento análise das informações compiladas;
IV – coletar, manter e atualizar as informações sobre acidentes de trânsito
armazenando-as em banco de dados;
V – realizar o levantamento e coleta de dados junto às diversas fontes;
VI – emitir relatórios periódicos para subsidiar a área de planejamento;
VII – promover o ordenamento e o tratamento das informações geradas
pelas CIRETRANS;
VIII – executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

Em razão de tal necessidade, encontra-se no Departamento de Educação
para o Trânsito do DETRAN, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito, a
qual possui uma Divisão de Estatísticas formada por uma equipe de três
componentes e dois auxiliares, que juntos cuidam da coleta e do tratamento dos
dados estatísticos de acidentes de trânsito.
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No dia 29/07/05, em visita ao DETRAN-MA, especificamente na Chefia da
Divisão de Estatísticas, esclareceu-nos que “a equipe de Divisão de Estatísticas
recolhe os dados da Polícia Rodoviária Federal, dos Batalhões da Polícia Militar,
da Delegacia de Acidentes de Trânsito e da Superintendência de Polícia Civil do
Interior”, segundo o diagrama abaixo:

DAT

Batalhões da
Polícia Militar

Polícia Rodoviária
Federal

Superintendência de Polícia Civil do
Interior

DETRAN

A partir dos nossos levantamentos em loco, ou seja, nas instituições
visitadas ao longo dos levantamentos de informações e dados, conseguimos
descrever, ou melhor, detalhar a coleta de informações sobre as ocorrências no
trânsito de São Luís.
Nos Batalhões da Polícia Militar, alguns membros da equipe da Divisão de
Estatísticas dirigem-se diariamente a cada um dos quatro Batalhões da Polícia
Militar da capital para coletar os dados contidos nos boletins de ocorrência,
preenchidos pelos policiais militares no instante do acidente.
Na Delegacia de Acidentes de Trânsito, os boletins de ocorrência da
referida Delegacia estão permanentemente disponibilizados para os órgãos
integrantes da Secretaria de Segurança Púbica através de um Banco de Dados
pertencente a um Sistema on line Integrado, que pode ser facilmente acessado
diretamente dos computadores do DETRAN, dispensando o deslocamento físico.
Antes de 2001, a fonte de dados do DETRAN se restringia apenas às informações
auferidas na DAT. Atualmente, os dados dos Batalhões de Polícia Militar, da
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Polícia Rodoviária Federal e da Superintendência de Polícia Civil do Interior
também integram as estatísticas do Detran.
Na polícia Rodoviária Federal, os Boletins de Ocorrência são encontrados
dados referentes às rodovias federais do Maranhão, mensalmente são coletados
os boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, onde se encontram dados
referentes às rodovias federais do Maranhão. Estas informações, contudo, são
contabilizadas apenas nas estatísticas que o DETRAN elabora sobre o Estado,
uma vez que as rodovias (vias rurais pavimentadas) não fazem parte das capitais.
Em São Luís há rodovias no perímetro urbano, tais como a BR 135 e a MA - 201
de São José de Ribamar, contudo, elas não estão incluídas entre as vias que
alimentam as estatísticas do Município, pois apenas são englobadas nas
estatísticas do Estado.
Na Superintendência de Polícia Civil do Interior, os dados já são fornecidos
em planilha preenchida, sem a necessidade de mostrar o Boletim de Ocorrência.
Essa planilha é alimentada pelos dados fornecidos pelas Polícias Civis do Interior
para a realização da estatística do Maranhão.
Após a captação e organização dos dados, o DETRAN elabora suas
estatísticas com o auxílio de um software especial e as armazena para fins de
análise e orientação. Os dados possibilitam a identificação do perfil dos envolvidos
em acidentes de trânsito, categoria dos veículos, local, hora, época do ano e do
mês em que ocorrem choques mais frequentemente. Com uma coleta
corretamente sistematizada, de forma a produzir números precisos e reais, é
possível identificar o problema, estudar as possíveis causas e encontrar soluções.
E, foram estes dados que forma trabalhados de forma mais detalhada.
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4.2. A ELABORAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
A atual Secretaria de Trânsito e Transportes foi instituída:
em 1º de setembro de 1993, através da Lei nº 3.276, a Secretaria
Municipal de Transportes Urbanos (SEMTUR) tem a responsabilidade de
garantir a segurança no trânsito em ruas e avenidas da cidade de São Luís.
Cabe ainda à Secretaria assegurar um transporte seguro, acessível e de
qualidade aos seus usuários, seja ele individual ou coletivo (ônibus,
transporte escolar, turismo, táxi, moto-táxi).
Em 1998, com a vigência do novo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), Lei nº 9.503/97, os municípios passaram a assumir a
responsabilidade pelo trânsito e transporte. Dessa forma, em São Luís,
coube a SEMTUR esta missão.22

A SEMTUR é um órgão do Poder Executivo Municipal, e tem competência
para a fiscalização do trânsito em São Luís. No momento do acidente, os agentes
da SEMTUR fazem a demarcação do local do acidente de trânsito, desobstruem a
via e preenchem um formulário para controle de dados estatísticos da própria
Secretaria.
Analisando estas estatísticas verifica-se que, no ano de 2004, a Avenida
mais perigosa foi a Jerônimo de Albuquerque com 219 acidentes, sendo o trecho
de maior incidência entre o Hospital São Domingos, o Roque Santeiro e a Loja
Gabryella no Bequimão.
Por meio das estatísticas pode-se realizar uma análise rápida, e constatar
que o trânsito é um ambiente marcado por uma sociabilidade conflituosa.
Com a obrigação legal de realizar o tratamento dos dados referentes aos
acidentes de trânsito e elaborar estatísticas, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro , em seu art. 24, IV, abaixo transcrito:
“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no
âmbito de sua circunscrição:

22

http://www.saoluis.ma.gov.br/transportesurbanos/Historico.aspx
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IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito
e suas causas”.23

O papel da SEMTUR, após o convênio com a Polícia Militar, é também o de
fiscalizar o trânsito, através dos agentes de trânsito. O Coronel Alcino Batista,
coordenador de operações para o trânsito na área de Fiscalização24, informou-nos
que “no momento do acidente, os agentes da SEMTUR fazem a demarcação do
local, visando à desobstrução da via, sem, porém, confeccionar o Boletim de
Ocorrência, atendo-se somente à confecção de um formulário para controle de
dados estatísticos da própria Secretaria, enquanto aguardam a chegada da Polícia
Militar ou da Unidade Móvel do Juizado Especial de Trânsito – a primeira no caso
de haver acidente com vítima e a segunda no caso de haver acidente apenas com
danos materiais - para realizar as atividades já especificadas anteriormente.
As estatísticas são elaboradas no Setor de Fiscalização. Não há, contudo,
possibilidade de disponibilizar para a comunidade o resultado deste trabalho de
coleta, como uma eventual contraprestação com a sociedade. O Coronel Alcino
Batista confirma: “Os resultados obtidos servem apenas para estudos internos,
como planos de patrulhamento e fiscalização”. Os dados de anos anteriores a
2003 encontram-se em arquivos inacessíveis ao público, e não estão
transformados em estatística, sendo que apenas os dados de 2003 e 2004 foram
transferidos para computador em forma de estatística, o que facilita seu
fornecimento aos pesquisadores.
A SEMTT possui dados apenas de 2002, 2003 e 2004, “pois antes de 2002
o trânsito ainda não era municipalizado” explicitou o Coronel Alcino.
Segundo uma auto avaliação da atual Secretaria de Trânsito e Transportes
vamos ter a seguinte aferição acerca do trânsito:
A partir de então trânsito e transporte ganharam novo perfil. As
vias começaram a ser melhor sinalizadas e fiscalizadas e o Sistema
Integrado de Transporte (SIT) começou a ser implantado. Esta nova
concepção de trabalho logo apresentou resultados de qualidade. E por dois
anos consecutivos, 2003 e 2004, o Instituto Brasmarket, após realizar

23
24

CTB, 2007, pág. 10.
Entrevista concedida em 22 de outubro de 2005.
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pesquisas de âmbito nacional, conferiu à Prefeitura de São Luís o título de
cidade com o trânsito mais organizado do país.”25

4.3. A ELABORAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL – PRF
A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington Luiz no
dia 24 de julho de 1928, através do Decreto nº 18.323 – que definia as regras de
trânsito à época, com a denominação inicial de “Polícia de Estradas”. Mas
somente em 1935 Antônio Félix Filho, o “Turquinho”, considerado o 1 º Patrulheiro
Rodoviário Federal, foi chamado pelo administrador Natal Crosato, a mando do
Engenheiro- Chefe da Comissão de Estradas de Rodagem, hoje DNER, Yeddo
Fiúza, para organizar os serviços de vigilância das Rodovias Rio- Petrópolis, Rio
São Paulo e União Indústria.26
O Departamento de Polícia Rodoviária Federal tem a suas
competências definidas pela Constituição Federal (Art. 144), pela Lei nº 9.
503 (Código de Trânsito Brasileiro), pelo Decreto nº 1.655, de 03 de
outubro de 1995, e pelo Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ministerial nº'
122, de 20 de março de 1997.27

No momento do acidente ocorrido em BR ou MA, ou território federal (ex:
UFMA), a Polícia Rodoviária é acionada pelo número telefônico 191. Os policiais
rodoviários federais que se deslocam até o local coletarão os dados para o
preenchimento do B.O. que alimentará as estatísticas”, informa José Raimundo
dos Santos Filho, Substituto do Chefe de Seção de Policiamento e Chefe do
Núcleo de Acidentes.28
No Núcleo de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal, o Chefe do Núcleo
de Acidentes e o Chefe Substituto do Núcleo de Acidentes recebem estes dados e
elaboram as estatísticas com o auxílio do programa Excel. Os dados coletados
25
26
27
28

http://www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes/Historico.aspx,, acesso em 14 de novembro de 2007.
http://www.dprf.gov.br/index.cfm?link=historia, em: 19/11/2004).
http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/index.faces
Entrevista concedida no dia 22/10/2004.
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pela Polícia Rodoviária Federal referem-se a BRs e MAs, porém as únicas que se
comunicam com São Luís ( BR 135 e a MA de São José de Ribamar) não entram
na estatística do Município. Apenas nos foi fornecida a estatística do ano de 2000,
porém, como as estatísticas da PRF não têm relação com o Município de São
Luís, as mesmas não foram consideradas para efeito deste trabalho.

4.4. A ELABORAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
- PMMA

A estrutura organizacional da Polícia Militar do Maranhão foi analisada a
partir da Lei de Organização Básica da Polícia Militar (Lei nº 4.570/84). Através da
análise deste documento pode-se perceber que o órgão responsável pela
realização da estatística é o COMPOM (Central de Operações Policiais Militares).
Entretanto este órgão foi substituído pelo CIOPS (Centro integrado de Operações
Policiais) que congrega além da Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros.
As informações aqui compiladas foram coletadas por meio de entrevistas,
realizadas no 9º Batalhão da Polícia Militar, no dia 04 de Março de 2005, às 13
horas, com o Major Simplício, do Setor Operacional, do Comando Policial
Metropolitano (CPM) e no Centro Integrado de Operações Segurança (CIOPS),
localizado na Secretaria de Segurança Pública, na Vila Palmeira, em frente ao 9º
Batalhão, no dia 07 de Março às 10 horas com o Major Castelo Branco supervisor
de tele-atendimento.
A Polícia Militar é um órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e
Segurança Pública fazendo parte do Poder Executivo do Estado, realizando papel
importante no momento do acidente de trânsito. A Polícia Militar cumpre, entre
suas atribuições, o efetivo preenchimento do relatório de acidente de trânsito
(Boletim de Ocorrência), juntamente com o levantamento pericial do local do
acidente.
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Estas atribuições eram realizadas, anteriormente, pelo Batalhão de Polícia
de Trânsito da Polícia Militar. Hoje, após a reforma administrativa que dividiu a
cidade em quatro zonas (norte, sul, leste e oeste), toda a corporação tem
competência para tal policiamento.
A Polícia Militar tem dentre suas atribuições a realização das estatísticas
de acidente de trânsito, conforme dispõe a Lei de Organização Básica da Polícia
Militar. Este trabalho era realizado até o ano de 2003 pelo COPOM (Central de
Operações Policiais Militares), mas desde o ano passado foi substituído pelo
CIOPS (Centro Integrado de Operações Policiais) que congrega a Polícia Militar, a
Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros que atende as solicitações de ocorrência da
sociedade, dentre as quais o acidente de trânsito.
Quando ocorre um acidente de trânsito, e um dos envolvidos aciona o
CIOPS, uma das tele-atendentes registra a chamada e pede informações acerca
do acidente, como por exemplo, sobre a ocorrência de vítimas ou de óbitos, para
que envie ao local, além do policial militar (que realiza o boletim de ocorrência e o
levantamento pericial no local do acidente), o pessoal técnico especializado no
atendimento às vítimas. A tele-atendente já armazena os dados do acidente para
a realização da estatística no momento da solicitação, estes dados serão
confirmados posteriormente pelo policial militar ao chegar ao local do acidente.
As estatísticas do CIOPS relacionam o tipo de acidente (abalroamento,
atropelamento, capotamento, choque, colisão, tombamento) com o dano causado
(dano material, vítimas não fatais, vítimas fatais), em cada área de policiamento
dos Batalhões. Relacionam ainda a hora em que ocorrem os acidentes e o dia da
semana, com o dano causado (dano material, vítimas não fatais, vítimas fatais).
Porém, como o CIOPS, foi criado apenas há um ano, tem-se estatísticas apenas
do ano de 2004, as estatísticas dos anos anteriores foram realizadas pelo COPOM
(Centro de Operações Policiais Militares) que como dito anteriormente foi
substituído pelo CIOPS. Estas estatísticas ainda não são ideais para o estudo de
campo, posto que não especificam desde logo o local, o horário e o tipo de
acidente.
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4.5.

A

ELABORAÇÃO

DAS

ESTATÍSTICAS

PELA

DELEGACIA

DE

ACIDENTES DE TRÂNSITO - DAT
A Estrutura Organizacional da Delegacia de Acidentes de Trânsito (DAT)
está disposta no Regimento Interno da mesma, criado recentemente, pelo
delegado, por exigência do Secretário de Segurança Pública, conforme dispõe
ofício número nº 132/2004 da DAT.
Segundo tal regimento, a elaboração das estatísticas é uma atribuição do
escrivão de polícia.
A Delegacia de Acidente de Trânsito (DAT) é um órgão da Secretaria de
Segurança Pública do Maranhão, localizado na Rua da Palma, s/n, Centro – altos
do 1 º DP com o telefone 3232 –1193 e 3232 – 3666, que exerce um papel
importantíssimo na elaboração das estatísticas de Trânsito.
A elaboração das estatísticas de acidente de trânsito é uma das atribuições
do escrivão da Delegacia, conforme o Regimento Interno da DAT.
Segundo entrevista concedida pela escrivã Sônia Sousa e pelo chefe de
comissariado José Carlos Ferreira Salazar no dia 19 de novembro de 2004, a DAT
realiza estatísticas com base nos Boletins de Ocorrência que são registrados
diariamente pelos envolvidos em acidentes de trânsito, pelos seus familiares ou
policial civil que venha registrar ocorrência da qual tenha tomado conhecimento.
Para a confecção do B.O. da DAT pode ser utilizado, como forma de
complementação, o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, que “deve ser
obrigatoriamente enviado para a Delegacia de Acidente de Trânsito, logo após o
acidente” , conforme relato de uma escrivã.
O Boletim de Ocorrência da DAT detalha o nome do registrante, a data e a
hora do registro, a natureza da ocorrência (o crime ou a infração cometida, como,
por exemplo, homicídio culposo no trânsito), o nome do comunicante e sua
qualificação (naturalidade, estado civil, CI, endereço, etc) o nome da vítima, a data
e hora da ocorrência, o local, as providências tomadas e o relato resumido. Todos
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esses detalhes servirão para a averiguação da verdade no Inquérito Policial,
porém nem todos são usados para a realização da estatística, que apenas
especifica o número de acidentes e a natureza deles (com vítimas fatais, não
fatais ou com danos materiais) registrados por mês na Delegacia de Acidente de
Trânsito.
A elaboração da estatística é realizada com a ajuda do Chefe de
Comissariado que faz uma lista a partir dos Boletins de Ocorrência (B.O),
registrados na DAT, indicando o autor, a natureza do dano (com vítimas fatais,
com danos materiais ou com vítimas com lesões), a vítima e o número da
ocorrência. A escrivã recebe tal lista e confere o número de acidentes com vítimas
fatais, com vítimas não-fatais, apenas com danos materiais e outros, realizando a
estatística final.
Com a estatística mensal, a Secretaria de Segurança Pública realiza a
estatística anual. Fazendo o levantamento de quantos acidentes com danos
materiais, lesão corporal e mortes ocorrem durante o ano.
Segundo, a Escrivã, no entanto encontra alguns problemas para a
elaboração da estatística, pois segundo a mesma, nem sempre a Polícia Militar
tem a preocupação de enviar imediatamente o Boletim de Ocorrência para a
Delegacia de Acidente de Trânsito, pode acontecer, nas palavras da escrivã de o
“Boletim de Ocorrência da PM ficar nos Batalhões por um longo período”,
dificultando a realização do Boletim de Ocorrência na DAT, e conseqüentemente a
própria elaboração da estatística.
A estatística enfrentaria também um segundo obstáculo que é o fato de não
poderem ser tomadas como retrato fiel da quantidade de acidentes e da natureza
dos mesmos durante o período de um mês. Primeiro porque há acidentes que não
são registrados nem pela DAT nem pela Polícia Militar, isto ocorre principalmente
quando houve apenas danos materiais e os envolvidos ou resolvem entre si ou
tomam outro procedimento como é o da Unidade Móvel do Juizado Especial de
Trânsito.

Segundo

porque

não

existe

a

preocupação

em

atualizá-las

constantemente, é realizado o primeiro registro, e se ocorrer um outro evento que
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descaracterize a natureza do fato não ocorre mais nenhuma modificação. Por
exemplo, o acidente é registrado como de lesão corporal, porém, em virtude do
mesmo, vem a vítima a falecer posteriormente. A morte da vítima não é informada
posteriormente para fins de atualização da estatística ficando a mesma não
condizente com a realidade.

4.6. A ELABORAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS PELO JUIZADO ESPECIAL DE
TRÂNSITO – JET
Já com relação ao Juizado Especial de Trânsito, a Resolução n.º 04 /2000,
do Tribunal de Justiça – MA, disciplinou a atuação dos Juizados Especiais, e em
seu art. 1O previu a reestruturação dos Juizado Especiais, incluindo o de trânsito,
estabelecendo ainda a competência para a conciliação, processo e julgamento
das questões cíveis de ressarcimento por danos causados em acidente de
trânsito.
Verificando ainda o Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis,
aprovado pela resolução Nº 04/96 do Tribunal de Justiça do Maranhão, observase que não há uma preocupação por parte do Tribunal da realização de
estatísticas, ainda que seja para a avaliação do desempenho dos próprios
juizados especiais.
Portanto, pelo mapeamento das resoluções pode-se verificar a falta de
institucionalização da estatística por parte do Juizado Especial de Trânsito, por
não fazer parte do conjunto de atribuições do Juizado, apesar desta constatação
não significar a não existência das mesmas, como mais tarde se demonstrará.
O Juizado Especial de Trânsito, localizado na Av. dos Franceses, s/n – Vila
Palmeira com o telefone 3243-5878 e 3249-0002 é um órgão da Justiça Ordinária,
conforme o art. 1º da Lei 9.099/95, que tem competência para realizar a
conciliação, processo e julgamento das questões cíveis, de ressarcimento por
danos, em veículos de via terrestre, em razão do acidente de trânsito. É um órgão
importante na resolução dos conflitos desenvolvidos após o acidente, na realidade
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circular, e por esta razão, é importante que sejam tomadas as estatísticas do
referido órgão.
As estatísticas de acidentes de trânsito advém tanto das ações ajuizadas
diretamente na Secretaria do Juizado, quanto as ajuizadas na Unidade Móvel do
Juizado Especial de Trânsito.
O Tribunal de Justiça do Maranhão criou a Unidade Móvel do Juizado
Especial do Trânsito, por meio da Resolução n°21/2000, para a resolução rápida
dos conflitos de ressarcimento desenvolvidos após o acidente.
A Unidade Móvel é acionada por meio do telefone 3259-0002, realizando no
próprio local do acidente o levantamento pericial e a conciliação, após o
ajuizamento da reclamação na Unidade Móvel.
A ação de reparação de danos ajuizada na Secretaria do Juizado
geralmente percorreu um caminho mais longo, pois quase sempre um dos
envolvidos aciona o CIOPS, fazendo o policial militar um levantamento pericial do
acidente (croqui), enviando posteriormente para o Instituto de Criminalística
(ICRIM) para a realização da perícia, para só depois com o laudo em mãos, o
autor entrar com a ação na Secretaria do Juizado.
As estatísticas são realizadas pelo agente judiciário Emerson por meio de
relatórios anuais realizados desde o ano de 2002. Nestes relatórios, é detalhado o
número de reclamações ajuizadas, conciliações, instruções e julgamentos,
audiências realizadas, acordos, sentenças, total de processos julgados, acordos
extra-judiciais, processos arquivados, recursos, execuções e pessoas ouvidas em
cada mês dos anos de 2002, 2003 e 2004, ocorridos no Juizado Especial. Já na
Unidade Móvel, é detalhado, apenas o número de reclamações ajuizadas, acordos
e audiências de instrução e julgamentos marcados, além do índice de rendimento.
É detalhado também o índice de rendimento em porcentagem, relacionando o
número de acordos realizados com o de reclamações ajuizadas.
A Unidade Móvel é materializada por um automóvel, tipo Van, munida de
equipamentos essenciais para a resolução do conflito de ressarcimento por danos
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causados em acidente de veículos, de via terrestre. Ao contrário da Policia Militar,
que apenas efetua um levantamento pericial e depois o envia para o Instituto de
Criminalística (ICRIM), para a realização do laudo pericial, a Unidade Móvel, com a
equipe técnica necessária, é competente para fazer a perícia e a conciliação no
próprio local do acidente, quando acionada pelo telefone. Feito o acordo, este será
homologado pelo juiz especial, dando fim ao conflito. Não havendo acordo, é
marcada audiência de instrução e julgamento, da qual as partes já ficam intimadas.
Sem a Unidade Móvel, tem que se aguardar em média 25 dias (entre o envio do
laudo e sua realização pelo ICRIM) e pagar R$ 30,10 pelo mesmo, para só depois
ajuizar a ação na Secretaria do Juizado. Conforme o relatório de desempenho da
Unidade Móvel, no ano de 2002, foram ajuizadas 216 ações na Unidade, seguida
de 212 ações em 2003 e 151 ações em 2004, contra 755, 865 e 877 ações
ajuizadas, nos mesmos anos, na Secretaria do Juizado. Deve-se ressaltar que a
Unidade Móvel trabalha apenas de Segunda à Sexta de 8 às 18 horas, ficando fora
de seu expediente os feriados e finais de semana, além de horários de “pico”,
como de 18 às 19 horas. O relatório de desempenho também demonstrou que das
579 ações ajuizadas na Unidade Móvel, nos três últimos anos, 338 resultaram em
acordo.
Conclui-se que a Unidade Móvel é um meio mais rápido e menos oneroso
para resolução do conflito. A perícia realiza-se no próprio local do acidente, por
peritos, sem ônus para as partes, saindo o laudo no máximo em 10 dias. Do
mesmo modo que a audiência de conciliação, que mesmo não havendo acordo
pelo menos agiliza o processo, economizando tempo e prejuízo maiores para as
partes. A Unidade Móvel também revela grande eficácia na celebração da
conciliação, pois há acordo em mais da metade das reclamações ajuizadas
(58,37%), evitando a proliferação de processos desnecessários. Porém, pelos
dados coletados, se pode verificar que as reclamações ajuizadas na Unidade
Móvel são bem menores que as ajuizadas diretamente na Secretaria (em média
18,82% ao ano do total de ações), além de terem diminuído nos três últimos anos.
Isto se deve ao pouco conhecimento da população a respeito da Unidade Móvel, o
que poderia ser resolvido com campanhas de conscientização e por uma parceria
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entre a Polícia Militar, Secretaria de Transportes e o Juizado, para que no
momento do acidente com dano material, o policial ou agente da Secretaria de
Transportes presentes acionassem a Unidade Móvel. Por fim, a Unidade também
encontra um outro empecilho, que é o fato de funcionar apenas em dias de semana
e no horário de expediente de 8 às 18 horas. Melhor seria que funcionasse 24
horas por dia, com plantões em finais de semana e feriados, ou que, pelo menos,
se estendesse o horário noturno.
Enfim, cada órgão possui uma metodologia própria e, todos trabalham de
maneira particularizadas, não existe uma organicidade que formalize todas as
instituições de maneira integrada.
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5. ELEMENTOS PARA UMA MICROSOCIOLOGIA II: AS ESTATÍSTICAS DOS
ACIDENTES DE TRÂNSITO
A caracterização dos acidentes de trânsito é encontrada no documento da
Instrução Básica de Estatística de Trânsito, disponível no site do Departamento
Nacional de Trânsito.29 Sua importância está relacionada à elucidação dos
conceitos de elementos mencionados nas estatísticas, tais como perfil dos
envolvidos em acidentes de trânsito, categorias dos veículos, local, hora, época
do ano e do mês em que ocorrem choques mais freqüentemente.
O estudo anatômico do acidente, portanto, examina cada parte ou
“componente” de cada acidente, permitindo avaliar os custos associados a
cada um dos componentes examinados.
O estudo anatômico, por outro lado, não se preocupa com a forma
do acidente, ou seja, não busca examinar como aconteceu o acidente ou,
como normalmente se conhece, o “tipo” do acidente: se uma colisão frontal
ou lateral, um capotamento ou tombamento.
O estudo da “morfologia de um acidente” é campo de pesquisa que
vai além da descrição das formas dos acidentes, buscando explicar as
conexões existentes entre os diversos elementos, considerando a dinâmica
do acidente, visualizando-o em uma dimensão temporal, estudando as
forças atuantes durante o período em que o acidente ocorreu, os materiais,
sua resistência e deformação, incluindo-se o que se poderia chamar de
“fisiologia dos materiais”.30

Portanto, estivemos sempre objetivando identificar dimensões e inferências
que possam auxiliar na descrição sociológica do acidente, ou seja, enumeramos
com as unidades para um microsociologia, aglutinar estas informações que vá nos
descrever social o acidente.
Acidente de trânsito é um evento não intencional, envolvendo pelo menos
um veículo, motorizado ou não, que circula por uma via no trânsito de veículos.
Este trecho nos mostra que os acidentes de trânsito são fenômenos que
surgem em contradição com os objetivos do uso dos veículos, pois pensamos que
29
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ES. Acesso em: 19/11/2004.
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estes têm como primeira função proporcionar a mobilidade, independentemente
da causa desta última que, pode ser desde trabalho até diversão.
Em muitas situações não foi possível determinar a causa dos fenômenos
em estudo, pois como sugere Vasconcellos:
“As causas dos acidentes de trânsito são muito variadas e complexas. Os
principais fatores são o comportamento humano, as condições da via e do veículo
e as características do ambiente de circulação (a disposição física das vias e
calçadas, os conflitos de trânsito). Embora os estudos tendam a atribuir a maior
parte da ‘culpa’ ao fator humano, é preciso cuidado: nos países em
desenvolvimento como o Brasil, o ambiente de circulação tem uma participação
essencial, na medida em que ele foi adaptado irresponsavelmente para o uso do
automóvel.” (VASCONCELLOS, 1998, pág. 64).

Como já informado, adotamos as estatísticas realizadas pelo DETRAN-MA,
as quais são de competência do Departamento de Educação para o Trânsito, mais
especificamente da Divisão de Estatísticas. A planilha utilizada pelo DETRAN
contém a classificação dos acidentes registrados conforme o tipo e a natureza.
Conforme o tipo classificam-se os acidentes em:
Os “acidentes com vítimas fatais dá-se quando a vítima de trânsito falece no local do
acidente.
Os acidentes com vítimas não-fatais – dá-se quando existem vítimas com lesões
corporais de natureza grave ou leve, mas que não faleceram no local do acidente.
31

E, os acidentes com danos materiais dá-se quando apenas objetos sofrem danos”.

Os acidentes também, são classificados conforme a natureza, os acidentes
dividem-se em:
“Atropelamento – acidente em que pedestre ou animal sofre impacto de um veículo.
Capotamento – acidente de trânsito em que o veículo acidentado emborca, ficando
de lado, de rodas para cima ou mesmo voltando a ficar sobre as rodas, depois de girar
sobre si mesmo.
Colisão – choque entre dois ou mais veículos ou com objeto fixo.
Abalroamento – o mesmo que colisão.
Tombamento – o mesmo que capotagem”.32

31
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Assim, é relacionado o número de acidentes, de acordo com o tipo e a
natureza, e com os meses do ano. Ex: Quantas vítimas fatais resultantes de
capotamentos ocorreram em janeiro?
Os acidentes se espacializam-se e transcorrem nas áreas rural e urbana.
Por área rural, entendemos como sendo “a região caracterizada por não possuir
imóveis edificados ao longo de sua extensão. Por área urbana a região caracterizada por
possuir imóveis edificados ao longo de sua extensão, entrecortados por ruas, avenidas,
vielas, caminhos e similares abertos à circulação pública”.33

Contudo, devido à imprecisa delimitação das áreas urbana e rural de São
Luís, todas as áreas são consideradas urbanas na estatística, não havendo,
portanto, registro de acidente na zona rural.
Os acidentes também são relacionados conforme a natureza e a fase do
“dia” (dia ou noite), bem como conforme o tipo e a fase do “dia”. “Dia – período do dia
compreendido entre o nascer do sol e o pôr-do-sol. Noite – período do dia compreendido
entre o pôr-do-sol e o nascer do sol”.34

Adiantamos que, os exemplo que iremos detalhar mais amiúde serão os
referentes aos atropelamentos.
Os acidentes de trânsito são ainda relacionados com os dias da semana,
mas nesta feita não se encontra a classificação pelo tipo de acidente. Ex: Quantos
acidentes ocorreram nos sábados de fevereiro? Relaciona-se também o número
de acidentes com os dias do mês. Ex: Quantos acidentes ocorreram no dia 03 de
cada mês? Podemos, inclusive, saber quantos acidentes ocorreram entre as 8:00 e
8:59 hs em dezembro, numa relação entre as horas, os meses e o número de
acidentes?
É possível identificar a categoria do veículo envolvido em acidente de
trânsito em cada mês. Ex: Quantos automóveis se envolveram em acidentes em
março? Os veículos relacionados na estatística são:
“Automóvel – veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com
capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.
33
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Bicicleta – veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo similar
à motocicleta, motoneta e ciclomotor.
Caminhão – veículo automotor destinado ao transporte de carga, com carroçaria, e
peso bruto total superior a 3500 Kg.
Camioneta – veículo automotor, misto, com quatro rodas, com carroçaria,
destinado ao transporte simultâneo ou alternativo de pessoas e carga.
Caminhonete – veículo automotor destinado ao transporte de carga, com peso
bruto total de até 3500 Kg.
Microônibus – veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20
passageiros.
Ônibus – veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20
passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes,
transporte número menor.
Reboque – veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.
Semi-reboque – veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora
ou é a ela ligado por meio de articulação”.35

Tem-se também o perfil do condutor envolvido em acidente de trânsito, se é
habilitado, não-habilitado, se a habilitação não é exigível ou se não foi informado.
“Habilitado – pessoa possuidora de Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira
Internacional de Habilitação válidas.
Inabilitado – pessoa que não possui Permissão para Dirigir, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira Internacional de Habilitação válidas
Não-exigível – no caso de pedestre ou motociclista
Não informado – quando não é possível fazer o registro, pois os envolvidos já se
ausentaram do local”.36

A estatística detalha a idade do condutor envolvido (menor de 18 anos,
entre 18 e 29 anos, de 30 a 59 anos, ou mais de 60 anos), e ainda o sexo.

35
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As vítimas do acidente são também classificadas conforme sejam condutor,
passageiro, pedestre, ciclista e motociclista, dividindo-se em vítimas fatais e nãofatais, e ainda de acordo com o sexo.
“Pedestre – Pessoa que transita a pé.
Ciclista – pessoa responsável pela direção de bicicleta.
Condutor – pessoa responsável pela direção de veículo automotor, não sendo
similar ao motociclista.
Passageiro – Pessoa que vai sendo conduzida por aquele que dirige o veículo, no
banco do “carona”.
Motociclista – pessoa responsável pela direção de motocicleta”.37

Há ainda a distinção quanto ao condutor utilizar o cinto de segurança ou
não no momento do acidente, o que, porém, raramente é preenchido, restando a
maioria dos acidentes classificados como “não-informado” no que permite a esse
quesito.
No Encontro Estadual de Apresentação e Discussão da Política Nacional
de Trânsito, ocorrido no dia 05/08/2004, os integrantes do Detran e Cetran
falaram sobre a criação de um Núcleo Estatístico de Trânsito, para que sejam
unificados os dados eventualmente conflitantes e não haja informações em
“duplicidade” nos Detrans, Secretarias de Transporte, delegacias, etc. O projeto
visa à realização uma única estatística oficial construída através da cooperação
de todos os órgãos responsáveis pela coleta de dados, que passariam a seguir
uma conduta padrão para o recolhimento das informações. A modificação iniciarse-ia a partir da unificação dos Boletins de Ocorrência nos Estados, uma vez que
os atuais Boletins de Ocorrência são de baixa qualidade, não permitindo a
identificação correta dos dados da vítima e do condutor.
A medida simplificaria inclusive o acesso da comunidade a tais dados para
eventuais estudos, pesquisas, projetos e outros trabalhos, de modo que apenas
uma visita seria o bastante para coletar as estatísticas necessárias.
37
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Os Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRANs), órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito (art. 7º do Código de Trânsito Brasileiro)
provavelmente serão considerados os principais responsáveis pelas estatísticas
no Maranhão, conforme proposta apresentada no Encontro já aludido, e
realizado no Praia Mar Hotel.
5.1. ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS SOBRE OS ACIDENTES
1)
Número de acidentes de acordo com o mês [tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6]
2)
Número de acidentes segundo o tipo

[tabelas 7, 8, 9, 10, 11 e 12]

(com vítimas fatais, vítimas não fatais e danos materiais)
3)
número de acidentes com vítimas fatais de acordo com a na-

[tabelas 13, 14,

tureza (abalroamento, choque, colisão, atropelamento, capotamento) 15, 16, 17 e 18]
4)
número de acidentes segundo dia/noite e o tipo (com ví- [tabelas 19, 20, 21, 22, 23 e
timas fatais, vítimas não fatais ou com danos materiais)

24]

5)
número de acidentes de acordo com o veí- [tabelas 25, 26, 27, 28, 29 e 30]
culo envolvido
6)
número de acidentes de acordo com a faixa etária [tabelas
do
31, 32, 33, 34, 35 e 36]
condutor
7)
Número de acidentes de acordo com o sexo [tabelas 37, 38, 39, 40, 41 e 42]
condutores
8)
número de acidentes de acordo com o su- [tabelas 43, 44, 45, 46, 47 e 48]
jeito (condutor, conduzido ou pedestre)
9)
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número de acidentes com vítimas fatais de acordo com
[tabelas 49, 50, 51, 52, 53 e 54]
o sexo
10)
número de acidentes com vítimas fatais de acordo com
[tabelas 55, 56, 57, 58, 59 e 60]
a faixa etária dos envolvidos
11)
número de acidentes de acordo com o dia da

[tabelas 61, 62 e 63]

semana
12)
Número de acidentes de acordo com o horário

[tabelas 64, 65 e 66]

13)
Número de acidentes de acordo com o dia do mês

[tabelas 67, 68 e 69]

Selecionamos as estatísticas consideras as mais relevantes para a
verificação da sociabilidade entre condutores de automóveis e pedestres.
Portanto, escolhemos as que tratavam de informações básicas, como mês,
horário, dia, tipo e natureza do acidente, e, dentre as que tratavam do perfil dos
envolvidos (faixa etária, sexo e sujeito) optamos por focalizar apenas as
estatísticas referentes aos acidentes com vítimas fatais, que nos pareceram mais
expressivos que os acidentes com danos materiais ou com vítimas não fatais.
Primeiramente, demonstraremos como se comportou os acidentes antes e
depois da implantação do código brasileiro de trânsito, com deixamos
demonstrado no quadro logo abaixo:
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Verifica-se, portanto, três fases: um movimento de ascensão, um de
estabilização e outro movimento descendente. Tais movimentos seriam atribuídos
aos períodos anteriores e posteriores a implantação do CTB. Devemos relembrar
que neste período registrava-se um aumento do número de acidentes.
Com a implantação do novo CTB registra-se uma diminuição dos acidentes.
5.2. ANÁLISE DAS TABELAS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO
A contribuição que apresentamos é um início de análise sobre algumas
grandes dimensões definidoras dos acidentes em trânsito, as quais foram
sintetizadas em 69 tabelas, como já informado, uma tabulação elaborada a partir
das estatísticas fornecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Maranhão. Mantivemos a nomenclatura adota pelo órgão estadual de trânsito, um
critério que tem a sua matriz junto as instituições nacionais, portanto, estão
agrupadas a partir de categorias já definidas pelo próprio DETRAN-MA.

68
Apresentação se dará por ordem cronológica conforme os critérios já enunciados
acima. Ao final de cada seção emitimos alguns comentários a respeito destas
dimensões

selecionadas

para

caracterizar

o

acidente

de

trânsito.

São

elementares, mas um começo de uma sistematização acerca deste aspecto tão
trágico para a vida cotidiana em uma cidade.
Segue a coleção de tabelas produzidas com algumas inferências dos
acidentes:
NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O MÊS
TABELA 1
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TABELA 2
número de acidentes de acordo com o mês - ano
de 1996
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TABELA 3
número de acidentes de acordo com o mês ano de 1997
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TABELA 4
número de acidentes de acordo com o mês ano de 1998
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TABELA 5
número de acidentes de acordo com o mês - ano de
1999
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TABELA 6
número de acidentes de acordo com o mês - ano
de 2000
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No que tange ao número de acidentes de acordo com o mês, em 1995, o
mês de maior número de acidentes foi outubro, e o de menor, abril. Em 1996, o
mês de maior número de acidentes foi maio, e o de menor, dezembro. Em 1997, o
mês de maior número de acidentes foi janeiro, e o de menor, fevereiro. Em 1998,
o mês de maior número de acidentes foi abril, e o de menor, fevereiro. Em 1999, o
mês de maior número de acidentes foi março, e o de menor, dezembro. Em 2000,
o

mês

de

maior

número

de

acidentes

foi

janeiro, e

o

de

menor,

setembro. Dezembro aparece duas vezes como mês de menor número de
acidentes, tal qual fevereiro. Janeiro aparece duas vezes como mês de maior
número de acidentes. Observe-se ainda que em 1995 a curva dos meses
apresenta uma elevação no número de acidentes, ao passo que em 1999 e 2000
ocorre o contrário. Nos demais anos, os meses mantém um equilíbrio quanto à
distribuição do número de acidentes. Portanto, a incidência de acidentes de acordo
com os meses não tem uma regularidade, a exemplo das estatísticas
apresentadas.
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NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O TIPO
TABELA 7
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TABELA 8
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TABELA 9
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TABELA 10
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TABELA 11
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TABELA 12
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O número de acidentes com danos materiais é sempre o maior em todos
os anos indicados. Isto se dá porque é muito mais freqüente a ocorrência de danos
apenas aos automóveis, que a ocorrência de danos às pessoas envolvidas no
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acidente. O segundo maior número é o de acidentes com vítimas não fatais são as
pessoas acidentadas, que sofrem lesões corporais, mas não chegam a óbito. E o
menor número é o de acidentes com vítimas fatais, isto é, pessoas que não só
sofrem lesões corporais como também vêm a falecer no momento do acidente.
Observe-se que aqui não estão computadas as vítimas que morrem nos hospitais,
após o momento do acidente, gerando uma grave falha no sistema de estatísticas.
Logo, não ocorrem tantas mortes no trânsito quanto prejuízos materiais e traumas
físicos. De 1995 a 2000 ocorreram em média 78,6 acidentes com vítimas fatais,
473 acidentes com vítimas não fatais e 1489,5 acidentes com danos materiais,
segundo os números apresentados pela estatística do Detran-MA.
NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS DE ACORDO COM A NATUREZA
TABELA 13
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TABELA 14
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TABELA 15
número de acidentes com vítimas fatais de
acordo com a natureza - ano de 1997
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TABELA 16
número de acidentes com vítimas fatais de
acordo com a natureza - ano de 1998
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TABELA 17

número de acidentes com vítimas fatais de
acordo com a natureza - ano de 1999

natureza

s
tr a
ou

o

ue
oq
ch

to

li s
ã
co

en
m

ta
po

ca

at

ro

pe

la

m

en

to

número de acidentes

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
número de acidentes
com vítimas fatais

78
TABELA 18
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Para facilitar o entendimento a respeito dos gráficos acima, é
conveniente relembrar alguns conceitos já expostos no tópico sobre a
caracterização dos acidentes de trânsito, que explicava o documento de Instrução
Básica de Estatística de Trânsito oriundo do sítio eletrônico do DENATRAN.
Inicialmente faremos uma breve reflexão sobre a categoria acidente. Se
analisarmos as condições de trafegabilidade, ou seja, a estrutura urbana
destinada ao deslocamento de pessoas – quer seja a pé ou através de veículos de
propulsão humana ou automotora, ou de tração animal – chegaremos a conclusão
de que os “acidentes” são previsíveis. Ou seja, afirmamos que as próprias
condições da estrutura urbana são fatores que ocasionam os acontecimentos
definidos como acidentes.
No tópico sobre a sociabilidade de condutores de automóveis e pedestres,
constatamos que muitas vezes os últimos desrespeitavam a sinalização de
trânsito por estas se encontrarem desvaforáveis ao seu deslocamento, ou seja, a
própria organização do trânsito condiciona as infrações de trânsito nestas
situações. Os atropelamentos que analisamos, em sua grande maioria,
aconteceram quando o pedestre tentava atravessar a pista de rolamento de uma
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rua ou avenida ou então caminhava por estas. As observações que fizemos nas
vias de tráfego de São Luís, nos oferecem material para afirmar que o pedestre
não conta com condições favoráveis para que faça um deslocamento seguro. No
nosso caso, privilegiou-se o deslocamento de veículos automotores. Isto é um
entendimento não só nosso, mas também de outros estudiosos do tema em
questão, como exemplo, o que é tratado por Eduardo Alcântara (1996, pág. 64)
Algumas conclusões sobre o material analisado, vamos verificamos que no
período em estudo – 1995 a 2000 – o número de atropelamentos de pedestres
noticiados pelo jornal “O Estado do Maranhão”, apresenta uma queda significativa
no triênio posterior à entrada em vigor do CTB.
Na análise dos dados relativos ao número de pedestres vítimas de
atropelamentos, constatamos que 70% das vítimas foram fatais. Isto nos mostra a
violência com que estes fatos se dão e também como esse sujeito, por não contar
com nenhuma proteção ao seu corpo, se torna um elemento frágil na circulação
urbana, já que qualquer impacto sobre si torna-se extremamente danoso à sua
condição física.
Outro dado que merece preocupação diz respeito a questão do socorro às
vítimas de acidentes. Constatamos que no período analisado o número de
condutores de veículos que prestaram socorro às vítimas de atropelamento foi
praticamente insignificante se comparado aos que não o fizeram. Isto mostra a
falta de educação para o trânsito que existe entre nós, pois, se aquela existisse,
pensamos que essa situação seria invertida.
Constata-se que, em todos os anos, a maior parte dos acidentes com
vítimas fatais são atropelamentos, acidentes em que um pedestre ou um animal
sofrem impacto de um veículo. Nas vias urbanas, porém, é mais comum que os
pedestres sejam as maiores vítimas deste tipo de acidente. Esta informação
evidencia que eles correm um maior risco de vida que o condutor do veículo e o
conduzido, uma vez que estes dois últimos não estão em contato direto com as
vias, mas sim de certa forma protegidos dos pequenos e médios impactos pela
lataria do carro.
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atropelamentos, 3.3 capotamentos, 10,8 colisões, 4 choques e 0,83 tombamentos,
segundo os números apresentados pela estatística do Detran-MA.
NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O TIPO E SEGUNDO DIA/NOITE
TABELA 19
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TABELA 20
número de acidentes de acordo com o tipo e
segundo dia/noite - ano de 1996
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TABELA 21
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TABELA 22
número de acidentes de acordo com o tipo e
segundo dia/noite e o tipo - ano de 1998
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TABELA 23
número de acidentes de acordo com o tipo e
segundo dia/noite - ano de 1999
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TABELA 24
número de acidentes de acordo com o tipo e
segundo dia/noite - ano de 2000
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Nos acidentes com danos materiais e vítimas não fatais, geralmente o dia
apresenta maior número de acidentes que a noite. Esta visível diferença se dá em
razão da grande movimentação de veículos durante o dia, período em que se
realizam a maior parte das atividades cotidianas. Nos anos de 1995 e
1996, aconteceram mais acidentes com vítimas fatais durante o dia; nos anos de
1997 e 2000, os acidentes com vítimas fatais aconteceram em igual número
durante o dia e durante a noite. Já em 1998 e 1999 aconteceram mais acidentes
com vítimas fatais durante a noite. Como se vê, no tocante aos acidentes com
vítimas fatais, a probabilidade de ocorrerem mais durante o dia ou durante a noite
é igual, podendo haver variação do ano em que a noite ou o dia são líderes na
estatística. De 1995 a 2000 ocorreram em média 39,8 acidentes com vítimas fatais
durante o dia. E, 307,1 acidentes com vítimas não fatais durante o dia. Os
acidentes com danos materiais totalizou 1.015,3. A média dos acidentes com
vítimas fatais durante a noite foi 38,8. Já os acidentes com vítimas não fatais
durante a noite foi 165,8 e dos acidentes com danos materiais durante a noite foi
474,1.
A constatação é a de que o tráfego da noite possuir um menor volume de
carro, contanto, verifica-se que há uma grande incidência de acidentes neste
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período do cotidiano urbano da cidade de São Luís, portanto, dirigir a noite é muito
mais inseguro.
NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O VEÍCULO ENVOLVIDO
TABELA 25
número de acidentes de acordo com o
veículo envolvido - ano de 1995
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TABELA 26
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TABELA 27
número de acidentes de acordo com o
véiculo envolvido - ano de 1997
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TABELA 28
número de acidentes de acordo com o
veículo envolvido - ano de 1998
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TABELA 29
número de acidentes com vítimas fatais de acordo com o
veículo envolvido - ano de 1999
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TABELA 30
número de acidentes de acordo com o veículo
envolvido - ano de 2000
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Em todos os anos aqui tratados, o veículo mais envolvido em acidentes de
trânsito é o automóvel. Como já registrado neste trabalho, o automóvel é apresenta
um maior número deste tipo na frota de veículos de São Luís, portanto, se constituí
no tipo de veículo auto-motor que mais se envolve em acidentes. Este tipo de
veículo é o que mais circula pela cidade.
Segundo Giucci (2004, p. 46):
“Dentro do automóvel em alta velocidade, nosso corpo está semi-imóvel e
eufórico, sentindo a vertigem do lançamento. Somos uma flecha sinérgica que corta o
espaço de modo convulsivo, gerando à sua passagem uma forma de beleza fugaz que
desde meados do século XIX caracteriza a própria modernidade. (grifo nosso)
As principais características negativas do trânsito recaí sobre este contingente de
veículos.
NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DOS CONDUTORES
ENVOLVIDOS
TABELA 31
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TABELA 32
número de acidentes de acordo com a faixa
etária dos condutores envolvidos - ano de
1996
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TABELA 33
número de acidentes de acordo com a faixa
etária dos condutores envolvidos - ano de
1997
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TABELA 34
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TABELA 35
número de acidentes de acordo com a faixa etária dos condutores
envolvidos - ano de 1999
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TABELA 36
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Uma das primeiras constatações é a falta de informações não registradas.
Desta inferência podemos fazer algumas deduções. Uma delas é a de que é muito
grande o número de dados “ignorados” quanto à faixa etária do condutor envolvido
em acidente de trânsito. Portanto, diante das informações omitidas, é impossível
traçar um perfil etário aproximadamente real dos motoristas envolvidos em
acidentes. Excluindo-se tais omissões, e considerando-se apenas os dados
expressivos, verifica-se que a maior parte dos condutores em tal condição tem
entre 25 e 34 anos, ou seja, são adultos, entre a segunda e a terceira década da
vida. Depreende-se que, por representarem a parcela ativa da população, saem
mais às ruas e estão mais expostos aos riscos do cotidiano. Ressalte-se que este
dado não afirma que esta faixa etária seja a de maior incidência de motoristas
imprudentes, pois o condutor envolvido pode ser culpado ou não pelo desastre.
Afinal, o acidente pode envolver um veículo e um pedestre, um veículo e um
animal, um veículo e um objeto fixo, e dois ou mais veículos. Se por exemplo, uma
pessoa quiser cometer suicídio atirando-se contra os carros, este acidente não
seria culpa do condutor. O mesmo ocorre quando se dá um engavetamento de
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vários veículos e aquele mais distante da origem do acidente recebe o impacto na
traseira. Logo, nem sempre o condutor será responsável pelo desastre ocorrido. A
estatística apresentada diz respeito a condutores culpados ou não pelo acidente.
Nos anos de 1995 a 2000 a média de acidentes por faixa etária foi a
seguinte: 21,8 acidentes com condutores de menos de 18 anos, 129 acidentes
com condutores de 18 a 24 anos, 213,5 acidentes com condutores de 25 a 34
anos, 149 acidentes com condutores de 35 a 44 anos, 69,3 acidentes com
condutores de 45 a 54 anos, 26,1 acidentes com condutores com mais de 54 anos
e 3143,3 acidentes cuja faixa etária do condutor é desconhecida (dado ignorado),
de acordo com os números apresentados pela estatística do Detran-MA.
Apostamos em apresentar uma ponderação que faz uma associação entre
esta faixa jovem da população e a questão da velocidade, uma dimensão
intrínseca no ato de conduzir um automóvel. Vejamos:
Voar no asfalto era o “must”. Ficar parado erra apodrecer. Entrar
num carro e escapar era viver. Ou morrer, como James Dean. O importante,
como receita contra o tédio, era viver perigosamente. No Brasil tínhamos
um herói: o Chico Landi. E uma mulher de nome Lula. Lula Gancia, mãe de

Bárbara (colunista da Folha).38
Poderíamos, assim, inferir a atenção que a indústria automobilística
dispensa ao chamado público jovem, ao fazer, associações entre um desempenho
potente às esta faixa da população.

38

A invenção da velocidade, Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 25 de setembro de 2005, Caderno Mais,
pág. 4.
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NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O SEXO DOS CONDUTORES ENVOLVIDOS
TABELA 37
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TABELA 39
número de acidentes de acordo com o sexo
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TABELA 40
número de acidentes de acordo com o sexo
dos condutores envolvidos - ano de 1998
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TABELA 41
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TABELA 42
número de acidentes de acordo com o sexo dos
condutores envolvidos - ano de 2000
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Uma dimensão referente a questão de gênero e acidentes pode ser
verificada também, nos números de acidentes envolvendo os condutores do sexo
masculino, os quais são sempre maior que o número de acidentes com
condutores do sexo feminino. Isto não se deve meramente em razão de existirem
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mais condutores homens que mulheres, mas também devido ao comportamento
masculino.
“Até mesmo o homem culto colocado ao volante, se transforma em
ser grosseiro graças ao controle da máquina e ao poder sobre a vida e a
morte do transeunte. Juntamente com o controle do veículo motorizado
afloram obscuro fundo de rancor e plebeísmo. E o automóvel equivale ao
termômetro do ancestral, estimulando a libertação das pulsões selvagens.
Quem levou esse argumento ao extremo foi Léon Bloy: imaginou uma
intenção voluntária de esmagar o próximo”. (GUICCI, 2004, p.86).
“A fantasia tão masculina de lançar o carro sobre uma multidão
desprotegida quando ela interrompe seu movimento, algo nada incomum
nas grandes cidades, é uma lembrança de seu potencial mortífero”.
(GIUCCI, 2004, p.86).

Nos interrogamos se haveria uma sociabilidade derivada pela condição do
gênero do condutor. Isto valeria para as mulheres na sua condição de pedestres?
Portanto, se os homens se estressam com mais facilidade, é natural que sejam
mais agressivos no trânsito que as mulheres.
A masculinidade de que o autor fala nesse trecho, pôde ser verificada nos
momentos de paquera, que todas as vezes que aconteceram partiram de um
condutor para uma pedestre e nunca de uma condutora para um pedestre.
Quem nos fala também do impacto do automóvel em relação à sexualidade
é Guillermo Giucci, em um trecho ele diz que:
“os jovens ganharam mobilidade e privacidade, especialmente
aqueles que viviam em áreas rurais ou suburbanas. Surgem locais
legítimos para as carícias amorosas e os beijos. Espaços ao mesmo tempo
públicos e privados, onde são estimuladas e controladas as práticas
sexuais, como o ‘beijódromo’. Algumas revistas chegavam a recomendar o
automóvel como a melhor opção pra a privacidade sexual. Mudanças como
essa na sexualidade fazem parte de um conjunto mais amplo da
modernização dos sentimentos e do ajuste das formas de sociabilidade”
(GIUCCI, 2004, pág. 121).

A modernidade encontrou um novo receptáculo para o homem moderno,
este veio acompanhado de um novo aparato para as convivências que se
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enquadravam na lógica da circulação. Assim, a indústria norte-americana
desenvolveu os seus automóveis “banheirões”, ou seja, o veículo possuía os
recursos de sua privacidade, da sua casa.
NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DOS
ENVOLVIDOS
TABELA 43
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TABELA 44
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TABELA 45
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TABELA 46
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TABELA 47
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TABELA 48
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Quanto ao sujeito envolvido em acidentes com vítimas fatais, em todos os
anos, exceto em 1996, há maior número de pedestres. O segundo maior número
de sujeitos envolvidos neste tipo de acidente é o de condutores. O menor número
de sujeitos envolvidos em acidentes com vítimas fatais é o de conduzidos. A
prevalência de pedestres envolvidos neste tipo de acidente é devida à já
mencionada fragilidade do transeunte, e, a falta de uma estrutura urbana que dê
privilegio ao pedestre, que está mais exposto à mortalidade por não estar
envolvido pela lataria de um carro, como estão o condutor e o conduzido. O
conduzido, cuja presença não é necessária no carro para que este se movimente,
vem, portanto, em último lugar quanto aos sujeitos envolvidos em acidentes com
vítimas fatais. Desta constatação vem reafirmar que poucas pessoas utilizam o
carro em São Luís, fazendo com que um grande número de carros seja ocupado
apenas pelo condutor, o que torna impossível que muitos conduzidos se envolvam
em acidentes.
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NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS DE ACORDO COM O SEXO
TABELA 49
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TABELA 50
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TABELA 51
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TABELA 52
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TABELA 53

número de acidentes com vítimas fatais de
acordo com o sexo- ano de 1999
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TABELA 54
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Os números de acidentes, com vítimas fatais do sexo masculino, são
sempre maior que o número de acidentes com vítimas fatais do sexo feminino. Isto
ocorre não só porque há mais homens circulando nas ruas que mulheres. Seriam
os pedestres homens, os que olham menos vezes antes de atravessar uma rua, e,
também costumam

dirigir com maior velocidade? Poderíamos, inferir a

impulsividade masculina, como sendo a responsável pelas grandes razões para o
elevado número de óbitos?
NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DAS
PESSOAS ENVOLVIDAS
TABELA 55
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TABELA 56
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TABELA 57
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TABELA 58
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TABELA 59
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TABELA 60
número de acidentes com vítimas fatais de
acordo com a faixa etária das pessoas
envolvidas - ano de 2000

número de acidentes

25
20
15
número de acidentes
10
5
0
0 a 4 5 a 14 15 a
24

25 a
34

35 a
59

60 e
mais

faixa etária

Por duas vezes as pessoas de 60 anos ou mais foram as que mais
morreram nos acidentes de trânsito no período aqui referido. Isto se deve à
fragilidade de tais indivíduos, à sua saúde debilitada e à falta de respeito dos
condutores com as pessoas mais idosas. A direção defensiva nos ensina que é
preciso o condutor ter mais atenção aos idosos, que assim como as crianças e os
portadores de deficiência, estão mais sujeitos a envolver-se em acidentes. Alguns
condutores imprudentes, porém, na pressa de chegar a seu destino, atropelam os
idosos, que atravessam lentamente as ruas.
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NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA
TABELA 61
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TABELA 62
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TABELA 63
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Entre os anos considerados não existe um dia da semana mais sujeito à
ocorrência de acidentes, devido à grande variação. Em 1998, o dia de maior
número de acidentes foi a quinta-feira. Em 1999, este dia foi a sexta. E em 2000,
este dia foi a segunda-feira. Contudo, o domingo é sempre o dia de menor número
de acidentes, contrariando a idéia de que o dia de repouso semanal seria mais
conflituoso para o trânsito.

110
NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O HORÁRIO
TABELA 64

número de acidentes de acordo com o horário - ano de 1998
200
180
n ú m e ro d e a c id e n t e s

160
140
120
100
80
60
40
20
0
entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre
00:00 01:00 02:0003:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:0009:00 10:0011:00 e12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:0023:00
e
e
e 11:59 e
e
e e 15:59 e e 17:59 e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
00:59 01:59 02:59 03:59 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59
12:59 13:59 14:59
16:59
18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59

horário

número de acidentes

111
TABELA 65

número de acidentes de acordo com o horário - ano de 1999
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TABELA 66
número de acidentes de acordo com o horário - ano de 2000
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Em 1998 e 2000 o horário mais tumultuado no trânsito foi o de 12:00hs a 12:59hs,
ao passo que em 1999, foi o horário entre 18:00 e 18:59. Em ambos os casos, o
resultado é previsível, pois estas são as chamadas horas do rush, conhecidas
tradicionalmente pela população como períodos do dia em que há um grande número
de carros circulando em virtude do horário de almoço e da volta para casa no fim do dia,
respectivamente.

di
a
di 1
a
di 2
a
di 3
a
di 4
a
di 5
a
di 6
a
di 7
a
d 8
di i a 9
a
di 10
a
di 11
a
di 12
a
di 13
a
di 14
a
di 15
a
di 16
a
di 17
a
di 18
di a19
a
di 20
a
di 21
a
di 22
a
di 23
a
di 24
a
di 25
a
di 26
a
di 27
a
di 28
a
di 29
a
di 30
a
31

núm ero de acidentes

113

NÚMERO DE ACIDENTES DE ACORDO COM O DIA DO MÊS
TABELA 67
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TABELA 68
número de acidentes de acordo com o dia do mês - ano de 1999
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TABELA69
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Curiosamente, por duas vezes o dia 1o. do mês foi o líder no número de
acidentes, enquanto o dia 31 foi o dia mais calmo no trânsito. É provável que a
expectativa do início de um novo mês e o reinicio de algumas atividades rotativas
(isto é, que se repetem a cada começo de mês) sejam a razão desta mudança tão
brusca de comportamento de um dia para o outro. Seria o recebimento dos
salários?
Infere-se, portanto, que o condutor envolvido em acidente de trânsito
costuma dirigir automóvel, ser jovem, do sexo masculino, e, geralmente incorre
nesta prática no início do mês, em horário de rush. As vítimas fatais usualmente
são os pedestres, do sexo masculino, e idosos. Logo, são estes os protagonistas
dos embates cotidianos no tráfego, pessoas que devem ser o alvo principal das
campanhas em prol da diminuição do número de acidentes.

5.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS ESTATÍSTICOS
A princípio, a omissão freqüente de qualquer estatística de acidente de
trânsito é a falta de registro dos pequenos choques solucionados através do
acordo amigável entre as partes, sem necessidade de elaboração do boletim de
ocorrência. Ainda nesta seara das omissões, inclui-se também a impossibilidade
de obter com precisão o número real de vítimas fatais no trânsito. É que as vítimas
de acidentes de trânsito que não morrem no momento do acidente, e sim
posteriormente, nos hospitais, não são computadas como vítimas fatais do trânsito.
Contudo, mesmo fazendo a ressalva da impossibilidade deste registro, os
dados continuam não condizendo totalmente com a realidade, pois o aumento do
número de acidentes a partir de 2001, constatado nas estatísticas do Detran, não
representa meramente um repentino crescimento desordenado da cidade como à
primeira vista aparenta. A razão do diferencial é que antes daquele ano, a fonte de
dados do DETRAN se restringia apenas às informações auferidas na Delegacia de
Acidentes de Trânsito. Embora a partir daquele momento tenha ocorrido um
avanço quanto às informações que alimentam o sistema de dados do Detran,
proporcionando uma precisão cada vez maior, é preciso conhecer este detalhe
historiográfico para uma posterior análise contextualizada dos números.
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As visitas aos órgãos de trânsito nem sempre foram bastante receptivas ou
elucidativas quanto ao conteúdo das informações prestadas. Na Semtur, os
resultados obtidos servem apenas para estudos internos, como planos de
patrulhamento e fiscalização, não havendo preocupação em disponibilizar para a
comunidade o resultado deste trabalho de coleta, o que nos pareceu
surpreendente diante da cordialidade dos funcionários dos demais órgãos e seu
compromisso com o princípio da Publicidade (art.37, Constituição Federal/88), um
dos alicerces da Administração Pública.
“A dificuldade está em grande parte na não obrigatoriedade da PRF e da PM
de fornecerem seus boletins de ocorrência para a coleta de dados pelo DETRAN”,
relata uma funcionária do DETRAN. A falta de coercibilidade na coleta de dados do
DETRAN em tais órgãos ou de uma lei que imponha tal obrigação e preveja
sanções ao seu descumprimento, muitas vezes pode comprometer a realização da
estatística pelo DETRAN, que para evitar conseqüências mais desastrosas, como
a realização incompleta da estatística, falseando a realidade circular de São Luís
ou do Maranhão, acaba por apelar para formas não institucionalizadas como os
próprios vínculos de amizade entre os funcionários do DETRAN e os demais
órgãos, permitindo uma coleta de dados com ares de favor prestado à Divisão de
estatística do DETRAN, sem nenhuma obrigatoriedade e compromisso, quando na
verdade deveria ser um imperativo, facilitando o serviço de realização de
estatística que é obrigatório por determinação do CTB.
A preocupação em tela é compartilhada pelo Ministério das Cidades no texto
básico em discussão da Política Nacional de Trânsito:
A estatística nacional de acidentes de trânsito no Brasil, que deveria
representar a consolidação das informações de todos os órgãos e entidades
de trânsito, mesmo após a implantação, pelo DENATRAN, do Sistema
Nacional de Estatísticas de Trânsito (SINET), ainda é imprecisa e
incompleta, dada à precariedade e falta de padronização da coleta e
tratamento das informações. (item 15, 2.1.1 – Segurança de Trânsito, 2 –
Política Nacional de Trânsito).39

Uma outra alternativa para essa dificuldade seria a implantação de um
sistema de dados on line, um Núcleo Estatístico compartilhado por todos os órgãos
relacionados ao Trânsito para que haja a comunhão dos dados coletados por todas
39

Falta referência
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estas instituições, sendo ao mesmo tempo solucionado o problema do
fornecimento dos dados e da diversidade da forma como são coletados, pois tal
Sistema teria também modelo padrão de boletim de ocorrência, abastecendo
dados que normalmente poderiam não estar presentes em todos os tipos de
boletins, detalhando ainda mais a estatística. “O Núcleo Estatístico ainda é um
sonho”, desabafa uma funcionária do Detran-MA.
Joaquim Pinheiro de Moura Filho, Coordenador de Educação para o
Trânsito explicita que “não há, contudo, problemas quanto à duplicação de
informações. Se porventura o mesmo acidente chegar aos registros do DETRAN
por fontes distintas, o Sistema utilizado nos computadores do DETRAN acusará
imediatamente a duplicidade de informações através da placa do veículo e da data
do acidente por meio de um dispositivo que evita esse tipo de percalço”.
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6. ELEMENTOS PARA UMA MICROSOCIOLOGIA III: OBSERVAÇÕES SOBRE
OS CONDUTORES E OS PEDESTRES
Para caracterizarmos o quadro social manifestado por atos e ações dos
sujeitos da realidade circular de São Luís, dentre eles os condutores e pedestres,
não ficamos restritos aos dados estatísticos. Para tanto, adotamos o trabalho de
observação em

campo, portanto, fomos duas vezes as principais vias de

circulação para observar este quadro de movimentação, e logo, apresentados em
gráficos.
A primeira fase foi a realização do trabalho de campo piloto do mês agosto
de 2005. Nesta fase realizamos 96 observações no decorrer de uma semana. As
buzinadas, as ultrapassagens de sinal vermelho e a paquera foram as mais
freqüentes. A maioria, cerca de 58%, é composta de buzinadas, a utilização do
equipamento de sinalização sonora (as buzinas) pelo condutor de carro ou pelo
conjunto deles, mas sempre motivados pela irritabilidade e/ou impaciência do
condutor,

incluindo-se

nesta

categoria

tanto

as

buzinadas

fortes

e/ou

intermitentes, quanto as mais moderadas.
A segunda regularidade mais evidente foram as ultrapassagens de sinal
vermelho, no total 17. Interessante notar que as reclamações e os xingamentos
foram apenas um, nos sete dias de observação. Por último, deve-se observar, que
além da sociabilidade conflituosa entre condutores, há também uma sociabilidade
marcada pela paquera entre condutores do sexo masculino e pedestres do sexo
feminino, que será especificado mais adiante. Para efeito de análise, as 96
manifestações foram compiladas no gráfico abaixo.
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Analisando-se o gráfico 1, podemos perceber que as buzinadas são as
manifestações predominantes no trânsito. Enquanto que a manifestação tipificada
como xingamentos e reclamações responde por apenas 4% das manifestações. A
troca de ofensas e discussões, ou seja os bate-bocas, não foram presenciados em
nenhum momento. A única manifestação categorizada como reclamação verbal e
xingamento foi observada, quando uma condutora, em um gol preto, ficou
enfurecida por um motorista de ônibus, ao sair da parada de ônibus em frente ao
Uniceuma II para o lado esquerdo da pista, ter fechado a sua passagem,
provocando uma freada brusca da condutora.
É certo que a dificuldade em observar o condutor em movimento pode ter
contribuído para o escasso registro das manifestações verbais, porém a
explicação para tais fatos pode ser atribuído à relativa indiferença no trânsito,
como já dito, ocasionada possivelmente pelo isolamento que o próprio carro
produz, através mesmo da sua lataria, dos vidros fechados e da película fumê.
Levando o motorista a se relacionar através dos meios que o carro oferece, com
os seus sistemas sinalização: buzina e a luz alta, fazendo do carro uma extensão
do próprio corpo.
Tal comportamento é uma caricaturado pela forma como os instrumentos
do carro podem ser usados, como acelerar o motor do carro, produzindo um som
igual ao de um cão raivoso, “rosnando” para o motorista do Pálio, de forma a
pressioná-lo a sair logo da sua frente. Irritado produzindo um som estridente com
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os pneus no asfalto, ou seja, “cantando pneu” (sic). Essa forma de externar a
irritabilidade por meio dos recursos que o carro oferece, apresentou-se com mais
regularidade no trânsito.
Com relação aos motivos das buzinadas, pode-se perceber, abstraindo-se
aqueles que foram motivados pela paquera, e deixando apenas os que são fruto
da irritabilidade do condutor, transcorrem, em geral junto a abertura do sinal de
trânsito, ou seja, o sinal “mal abre” (sic) e o condutor que está situado atrás já
estar a buzinar desesperadamente ou mesmo de forma mais moderada para o
condutor da frente dar a partida, lembrando-o sempre de forma sutil ou ansiosa
que o sinal vermelho já abriu e que o trânsito deve continuar.
O segundo motivo causador das buzinadas são os carros que tentam
estacionar ao longo das avenidas ou saídas dos estacionamentos, para
penetrarem junto ao fluxo da pista de rolamento. Ao tentarem estacionar, reduzem
a velocidade do trânsito, provocando as buzinadas dos carros que estão atrás. E
ao tentarem sair do estacionamento, e entrar na avenida disputam uma vaga na
pista em meio ao fluxo contínuo do trânsito, provocando buzinadas pelos carros
que se sentem ameaçados pela perda do seu espaço ou, pela possibilidade de ter
que reduzir sua velocidade. Assim os carros acabam usando a buzina como forma
de intimidação, para que o carro que tenta sair do estacionamento, não entre na
sua frente pois poderá causar um acidente.
O terceiro motivo das buzinadas é em razão dos carros que param para
desembarcar e embarcar passageiros ao longo da avenida. O penúltimo motivo é
o referente as ultra-passagens. E o último e menos observado é dos carros que
estacam na avenida, entendendo estancar como uma parada momentânea do
carro atribuída a falhas do condutor ou do veículo.
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O gráfico a seguir é uma compilação do motivo das buzinadas:
GRÁFICO 2
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Com se pode constatar, as buzinadas são provocados em sua totalidade
pela paralisação momentânea do trânsito. O motorista não espera o carro da
frente estacionar ou a sair da pista. Fica irritado quando param na sua frente para
desembarcar passageiros ou não admite o erro do condutor quando estanca o
carro e ainda não esquece de dar aquela buzinada para avisar que o sinal já se
encontra aberto.
Nas palavras de Giucci podemos perceber o porque da irritabilidade do
condutor, expressada por buzinadas, na paralisação momentânea do trânsito.
Segundo o autor, a razão se encontraria no gosto pela velocidade.
“O sujeito moderno é o indivíduo em movimento. Glorifica a
mobilidade e consome o espaço da mesma forma que ingere
alimentos. A velocidade o excita. Essa forma de aceleração, que
despreza os obstáculos e anseia continuamente pelo novo, é a nova
religião moral”. (GIUCCI, 2004, pág. 52).
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Desta forma, sendo o indivíduo moderno um ser em movimento, não se
admite que o fluxo de carros deixe de ser contínuo. Movido principalmente pelo
prazer da velocidade qualquer um que tente ameaçá-la é visto como empecilho a
mobilização, produzindo a irritabilidade tão freqüente no trânsito.
Gorz (2004) para encontrar a explicação para tal comportamento
agressivo do condutor, atribui a vontade de sobrepor-se ao outro, vendo-o como
mero obstáculo a ser ultrapassado. Esse comportamento egotista que cada
condutor tem em relação ao próximo acaba por travar uma luta pelo espaço
urbano, caracterizando uma sociabilidade conflituosa.
“A massificação do automóvel materializou um triunfo absoluto da
ideologia burguesa no que tange à prática cotidiana: ela constrói e mantém
em cada um a crença ilusória de que cada indivíduo pode prevalecer e tirar
vantagem à custa de todos”. O egoísmo cruel e agressivo do motorista
que, a cada minuto, assassina simbolicamente “os outros”, que
aparecem para ele meramente como obstáculos materiais à sua
própria velocidade – esse egoísmo marca a chegada, graças ao
automobilismo cotidiano, de um comportamento universal burguês, e tem
existido desde que dirigir um carro tornou-se lugar comum” (GORZ, 2004,
pág. 74-grifo nosso).

A crença ilusória de que cada indivíduo pode prevalecer e tirar vantagem à
custa de todos, pode ser observada quando se trava uma luta pelo espaço urbano,
ora o condutor não deixando que o outro passe a sua frente, ou paralise seu fluxo
contínuo de velocidade; ora não permitindo, ao ultrapassar o sinal vermelho, para
que o pedestre possa atravessar a avenida, como será visto mais adiante.

Daí, poderíamos aferir que as manifestações observadas nesta fase do
trabalho de campo que, neste contexto de buzinadas provocados há uma vontade
de sobrepor-se ao outro, vendo cada um como um mero obstáculo a ser
ultrapassado e não como um sujeito de direito ao espaço urbano.
Outro tipo de ação do condutor observada no trânsito são as infrações de
carros ao sinal vermelho. Insere-se no âmbito das ultrapassagens ao sinal
vermelho, tanto as infrações ocorridas em decorrência do condutor abusar do sinal
amarelo, fazendo deste uma extensão do verde, acabando por passar no
vermelho, quanto às infrações intencionais ao sinal vermelho. No período de uma
semana foram constatadas 6 neste logradouro, o qual tinha semáforo sem
fotossensores. O resultado foi a média de 3 infrações por dia. A Segunda-feira foi
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o dia em que se registrou mais infrações, caindo o número gradativamente até a
quantidade de duas infrações na quarta-feira pela manhã, e subindo novamente
para três na Sexta e no Sábado, e voltando a cair no Domingo para duas.
As quatro infrações transcorridas na segunda-feira, foram registradas no
intervalo de 11:55 às 12:01, antes da chegada do agente da SEMTUR,
devidamente uniformizado, com um bloco de anotações, onde registra as
ocorrências de infrações no trânsito, dentre elas, as ultrapassagens de sinal
vermelho pelos carros, tendo competência, inclusive, para multar os infratores.
GRÁFICO 3

Ultrapassagens de sinal vermelho
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Daí podemos aferir que a ausência de fiscalização acaba facilitando a
transgressão do condutor às regras de trânsito, dentre elas o sinal vermelho, como
exemplificado no caso acima.
A advogada do Sindicato das Empresas de Transportes (SET), Larissa
Abdalla, em reunião para a discussão da Política Nacional para o Trânsito, em
São Luís, atribuiu a razão para este comportamento do infrator, “ao fato dos sinais
sem fiscalização eletrônica ou humana funcionarem como uma válvula de escape
onde o motorista se sente livre para infringir a norma”. Porém, conforme a mesma
advogada, a solução não passaria por uma sociedade permanentemente vigiada,
com fotossensores espalhados por toda cidade, mas pela interiorização do
respeito às normas de trânsito, ou seja, com a educação para o trânsito.
Por outro lado, encontramos nesta realidade outro tipo de manifestação
entre condutores e pedestres, que para surpresa geral, não foram diretamente

124
conflituosas posto que a maioria foi a paquera, representada pelos olhares,
buzinadinhas e sorrisos. Cerca de 85% das manifestações entre condutores e
pedestres foram representadas pela paquera, e apenas 15% foram os buzinaços
conflituosos para pedestres que impediam ou ameaçavam impedir o trânsito, na
maioria das vezes tentando atravessar fora da faixa de pedestres. O gráfico
abaixo representa o resultado dessas manifestações.

GRÁFICO 4

Manifestações diretas entre
condutores e pedestres
15%
paqueras
buzinaços
85%

A paquera era realizada predominantemente por meio de buzinadinhas, as
quais diferentemente dos buzinaços, eram marcadamente mais suaves e alegres,
e freqüentemente, com a intimidade de que pareciam conhecer a pedestre com
que buscavam flertar. Assim, teimavam em chamar a atenção das mesmas com
buzinadinhas insistentes, até que olhassem para o condutor que satisfeito,
rapidamente sorria e a cumprimentava com a cabeça. Outros, entretanto, mais
tímidos, não ousavam buzinar, apenas reduziam a velocidade e admiravam, à
distância, com “longos e efêmeros” olhares a mulher desejada.
A paquera no trânsito têm uma característica peculiar, é sempre iniciada
pelo condutor de automóvel em relação à pedestre. Sugerindo uma facilidade, em
razão da posse do automóvel, para que o condutor tome iniciativa na paquera.
Esta facilidade do motorista em cortejar, ao se encontrar motorizado, pode
ser explicada pelo próprio símbolo de status e poder, que o automóvel representa,
encorajando o condutor nas investidas amorosas e deixando-o numa posição de
privilégio em relação ao nu pedestre.
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Por fim, essa paquera, representada pela possibilidade de flertar,
chamando rapidamente a atenção da pedestre por meio de buzinadinhas, também
revela uma mudança nas formas de sociabilidade causadas pela modernização da
mobilidade. A paquera acaba se adaptando à velocidade do trânsito, sendo fugaz
e na maioria das vezes sem permitir que o condutor saiba se há reciprocidade em
relação ao seu sentimento.
A segunda fase do trabalho de campo foi realizado a partir de algumas
inferências que já tínhamos observados no trabalho de campo inicial.
6.1. OS ELEMENTOS QUE COMPÔEM OS INCIDENTES

Essa segunda fase do trabalho de campo foi realizada nos meses de
novembro e dezembro de 2005 e janeiro, fevereiro de 2006. Os resultados ora
apresentados são frutos do trabalho de observação nos logradouros de São Luís,
e, estão baseados em dados primários, onde procuramos observar as
manifestações predominantes entre os condutores de automóveis e pedestres, e
dados secundários que serviram para a análise da dinâmica dos acidentes de
trânsito. Com estes dados em mãos foi possível a sistematização e análise das
manifestações recorrentes entre os atores sociais citados anteriormente, a partir
das quais apresentamos as conclusões presentes neste trabalho.
O que fazemos aqui é mostrar alguns resultados de observações feitas em
locais diferenciados com condições específicas que, em decorrência desse fato,
apresentam um trânsito diferenciado de acordo com o local, apesar de em
algumas situações notarmos semelhanças. Apresentamos ainda análises de
dados sobre acidentes de trânsito, que apesar de acontecerem em situações
diferenciadas, têm uma regularidade na sua dinâmica.
6.2. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE OBSERVAÇÃO
Os locais que foram utilizados para o trabalho de observação nos

logradouros de São Luís, foram os seguintes trechos de São Luís:
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Rotatória do São Francisco

Fonte: Google Earth

A rotatória localiza-se no fim da Avenida Marechal Castelo Branco, para
quem se desloca no sentido Ponte José Sarney - São Francisco. No ponto em que
fizemos as observações há a confluência da Avenida Marechal Castelo Branco
com a Avenida Dr. José Pires Sabóia Filho.
Na Avenida Marechal Castelo Branco há sinalização semafórica para
veículos e pedestres, faixa de pedestres e também um fotossensor, o tempo
destinado para o fluxo de veículos é de trinta e quatro segundos e o mesmo tempo
é destinado para pedestres.
Na Avenida Dr. José Pires Sabóia Filho há sinalização semafórica para
veículos e pedestres e faixa de pedestres, aqui o tempo destinado para o fluxo de
veículos é de trinta e quatro segundos e o mesmo tempo é destinado para
pedestres.
Este local caracteriza-se por intensa circulação de veículos e pedestres,
apresentando o que podemos chamar de boa fluidez que, segundo Vasconcellos,
é “a facilidade de circulação, aquilo que popularmente é usado para “julgar” o trânsito: ele
está “bom” quando é fácil circular nele, quando não há interrupções, não há
congestionamentos” (VASCONCELLOS, 1998, pág. 27). Nele percebe-se uma

concentração de imóveis de diversas atividades econômicas, tais como lojas
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comerciais, educacionais, como escolas profissionalizantes, prestação de
serviços, como por exemplo, oficinas mecânicas e pequenos negócios.
 Avenida Jerônimo de Albuquerque

Fonte: Google Earth

No retorno em que fizemos as observações, há sinalização semafórica para
pedestres e veículos, fotossensor e faixa de pedestres na Avenida Jerônimo de
Albuquerque e sinalização semafórica para veículos na Rua do Fio, que é de onde
partem os veículos para fazerem o retorno.
Este ponto também se caracteriza como área comercial, já que nele
podemos constatar a presença de diversas lojas e oficinas de veículos
automotores. Aqui a circulação de veículos e pedestres é grande e a fluidez do
trânsito é boa.
 Centro Histórico

Fonte: Google Earth
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Na confluência da Rua da Paz com a Rua do Passeio, ponto em que
fizemos as observações, temos semáforos para veículos e para pedestres, a faixa
para pedestre está apagada, o tempo destinado para passagem de veículos é de
quarenta segundos e esse mesmo tempo é destinado à passagem de pedestres.
O fluxo de veículos é grande, mais o de pedestres é maior ainda, o que se deve
ao fato deste local apresentar-se estritamente como comercial e ser um dos
acessos à Rua Grande, que concentra grande número de lojas. Na extremidade
da praça tem um pequeno alambrado que “impossibilita” a passagem de pedestres
“obrigando-os” a atravessarem a rua no local destinado. Podemos dizer que aqui a
fluidez do trânsito é média, causada principalmente pela reduzida velocidade com
que os veículos se deslocam neste local.
 Avenida dos Portugueses – BR 135

Fonte: Google Earth

No ponto de observação verificamos que existe sinalização semafórica para
veículos e pedestres e faixa de pedestres. A movimentação de veículos e
pedestres é praticamente igual. Observamos que este local além da função
comercial, ainda caracteriza-se como residencial. Neste local constatamos que a
fluidez do trânsito é boa.
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 Retorno da Forquilha

Fonte: Google Earth

No local há sinalização semafórica em todas as confluências das avenidas
– Avenida Jerônimo de Albuquerque, Avenida Guajajaras e Estrada de Ribamar
(MA 201) para veículos e pedestres e faixa para pedestres, os semáforos para
veículos contam com cronômetro. No sinal da Avenida Jerônimo de Albuquerque
nota-se a presença de limpadores de pára-brisa, que muitas vezes atrapalham o
fluxo de veículos e geralmente entram em conflito com os condutores de
automóveis que demonstram sua irritação com a presença dessas pessoas, o que
foi

constatado

através

de

algumas

manifestações

destes,

tais

como:

gesticulações, falas e ‘buzinadas nervosas’ nos momentos em que os condutores
não autorizavam os limpadores a executarem seu serviço e, mesmo assim, eles
insistiam. Este local é marcado por grande circulação de veículos e, uma pequena
quantidade de pedestres, o que pode está ligado ao fato de ser uma área que se
destina praticamente somente à passagem de pessoas, já que não apresenta
atividades econômicas de grande relevância a todos eles. Há uma relação direta
entre divisão social do trabalho e, as características do fluxo.
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 Rotatória do Calhau

Fonte: Google Earth

Neste local a sinalização constitui-se apenas de placas de parada
obrigatória nas confluências das avenidas - dos Holandeses, General Euclides
Figueiredo e Colares Moreira -, o que de certa forma prejudica o pedestre, quando
quer atravessar uma das avenidas, esse tem que esperar bastante tempo e/ou
negociar com os condutores para poder fazer a travessia com segurança. Este
ponto é caracterizado pela passagem de veículos que procuram acesso a outros
pontos da cidade. É uma área que relativamente tem poucas construções. Aqui a
circulação predominante é a de veículos, sendo que o número de pedestres que
passam por aqui é mínimo. Caracteriza-se por ainda uma excelente fluidez do
trânsito.
6.3. ASPECTOS DA SOCIABILIDADE ENTRE CONDUTORES DE
AUTOMÓVEIS E PEDESTRES
Mostraremos alguns aspectos da sociabilidade entre condutores de

automóveis e pedestres através dos gráficos seguintes. Mas antes de
visualizarmos as manifestações, é necessário informar que aqueles foram feitos
agrupando as ocorrências de acordo com o ponto de observação e mês
determinado, ou seja, para cada mês e para cada local adotamos categorias que
são diferentes. Isto acontece devido ao fato de que as manifestações no trânsito
não têm sempre o mesmo significado e nós tentamos determiná-los de acordo
com a especificidade do momento em que aquelas ocorriam.
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ROTATÓRIA DO SÃO FRANCISCO:

NOVEMBRO DE 2005

1%
30%
49%

14%

2%

4%

Ocorrências em que pedes tre des res peita a s inalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel desres peita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel arranca em alta velocidade após o s inal abrir
Ocorrências em que condutor de automóvel faz us o da buzina
Outras ocorrências
Ocorrências de paquera

De acordo com este gráfico podemos perceber que em 49% dos casos os
pedestres desrespeitaram a sinalização de regulamentação, enquanto que entre
os

condutores

essas

ocorrências

representam

somente

4%.

Fato

que

relacionamos ao posicionamento da faixa de pedestres da Avenida Marechal
Castelo Branco. Nesta, em uma das vias a faixa está localizada em um ponto
distante da faixa da outra via, o que leva os pedestres a atravessarem a Avenida
em linha reta, desrespeitando dessa forma a sinalização. Quanto ao baixo número
observado entre os condutores em relação a essa mesma ocorrência, pensamos
que isso se deve a presença de um fotossensor no local em questão. A
manifestação de maior ocorrência entre os condutores foi quando estes utilizaram
a buzina, fato constatado em 14% do total de ocorrências, associamos esta
grande utilização deste recurso ao fato de que no nosso meio, adotamos o
automóvel como uma prolongação do nosso corpo e, desta maneira a buzina
poderia ser comparada a fala. Damos destaque ainda para as ocorrências de
paquera que, apesar de representar apenas 1% do total de manifestações.
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DEZEMBRO DE 2005
1%
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Ocorrências de dis puta por es paço entre condutor de automóvel e pedes tre

Ocorrências de conflito entre condutores de automóvel e outros agentes do trâns ito
Outras ocorrências
Ocorrências em que pedes tre des res peita a s inalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel des res peita a s inalização de regulamentação
Ocorrências em que condutores de automóvel convers am
Ocorrências de paquera
Ocorrências de ges tos obs cenos

Neste gráfico observamos que a manifestação predominante diz respeito à
utilização da buzina pelos condutores de automóvel, 61%, fato que associamos ao
mesmo motivo do que foi exposto anteriormente. Em segundo lugar verificamos as
ocorrências em que condutores desrespeitaram a sinalização de regulamentação,
representando 16%, isto pode está ligado ao fato de que em um dos pontos de
observação, neste local, não possuir equipamento de vigilância como o
fotossensor. Quanto aos pedestres, esses cometeram a mesma infração em
apenas 5% das ocorrências, o que ligamos ao posicionamento da faixa para
pedestres, que, em um dos pontos de observação está localizada em um lugar
estratégico para esses atores sociais. As paqueras aparecem aqui em 2% das
situações; uma manifestação nova surge: a representada pela conversa entre
condutores, somando 5%. Consideramos isto como um momento de sociabilidade
não-conflituosa entre aqueles sujeitos sociais. Mas, em contraste temos os gestos
obscenos que, apesar de representarem apenas 1% das observações, marcam os
momentos de conflitos no transito.
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FEVEREIRO DE 2006

5%
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5%

3%
33%
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Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outros agentes do trânsito
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que se deslocava devagar na sua
frente
Ocorrências em que condutor de automovel xinga ou faz gesto obsceno para outro
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para pedestres
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que trancou sua passagem
Ocorrências de paquera

Com a análise deste gráfico percebemos de imediato que a ocorrência de
maior incidência diz respeito às situações em que os pedestres não respeitaram a
sinalização, somando uma parcela que representa 33% do total. Isto pode ser
explicado pelo posicionamento da faixa de pedestres. Em segundo lugar notamos
que 23% das ocorrências dizem respeito a situações em que condutores buzinam
para outro, que se encontrava na sua frente, após o sinal abrir. Para nós isso
demonstra a irritação desses atores sociais com a obstrução da fluidez do tráfego.
Apesar do local possuir um fotossensor, houve 13% de ocorrências em que
condutor desrespeita a sinalização. Entre as várias manifestações expostas pelo
gráfico, destacamos as ocorrências de paquera que representam 3% das
manifestações.
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AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

NOVEMBRO DE 2005
15%

3%

3%
8%
71%
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel faz uso da buzina
Ocorrências de paquera
Outras ocorrências
Situação de risco de acidentes entre automóveis

A análise do gráfico nos mostra que 71% das ocorrências foram de
situações em que pedestre desrespeita a sinalização. Aqui, assim como na
Rotatória do São Francisco, isso pode está ligado ao fato de que a faixa de
pedestres está situada em local que não atende as comodidades desses atores
sociais. Já entre os condutores, percebemos que a manifestação de maior
incidência foi a de uso da buzina, que soma 8% dos casos. Aqui percebemos 3%
de casos de paquera. Também com 3% temos as ocorrências que chamamos de
risco de acidente entre automóveis, esta categoria representa a luta por espaço
nas vias de tráfego de uma cidade.
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DEZEMBRO DE 2005
1%

1%
34%

32%

4%

28%

Ocorrências em que condutor de automóvel faz uso da buzina
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Outras ocorrências
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências de paquera
Ocorrências de acidente

A analise deste gráfico traz uma característica importante:: pela primeira
vez as duas maiores ocorrências estão concentradas nos condutores de
automóvel. Estes utilizaram a buzina em 34% das situações e desrespeitaram a
sinalização em 32%. Pode associar este elevado número de ocorrências desta
ultima categoria ao fato do local não possuir o que chamamos de equipamentos
de vigilância: o fotossensor. Já o número dessas ocorrências entre os pedestres
foi reduzido se comparado com o mês passado. As paqueras também
apresentaram uma queda se comparada ao mês anterior. As ocorrências de
acidente, que representaram 1%, ainda não tinham surgido e neste caso foi o
choque entre uma moto e um automóvel.
JANEIRO DE 2006
7%

10%

3%
47%

33%
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para pedestres
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências de paquera
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
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Novamente as duas ocorrências de maior incidência estão entre os
condutores. Aqui em 47% das ocorrências, condutores de automóveis buzinam
para pedestres em 33% para outros condutores que continuaram parados após o
sinal abri; essas duas ocorrências juntas representam 80% das manifestações
observadas, o que reforça a idéia de que a buzina funciona como uma parte do
corpo do condutor, sendo que este a utiliza para expressar o seu incômodo com a
presença do outro que atrapalha o seu desejo de fluidez. Apesar de tratar-se da
mesma localidade dos dois gráficos anteriores, verificamos um maior respeito à
sinalização tanto por parte dos pedestres que a desrespeitaram em apenas 7%
das ocorrências, quanto aos condutores isso ocorreu em 3% dos casos. Aqui as
ocorrências de paquera tiveram uma notável presença, somando 10% das
manifestações.
CENTRO HISTÓRICO
NOVEMBRO DE 2005
2%
48%
50%

Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel faz uso da buzina
Outras ocorrências

Percebemos que 48% das ocorrências foram de casos em que os
pedestres desrespeitaram a sinalização de regulamentação. Neste ponto apesar
de atravessarem na faixa de pedestres, eles não obedeciam às regulamentações
dos semáforos. Associamos, isso ao fato de haver uma grande circulação neste
local, a fluidez do trânsito não é boa, o que faz com que os condutores
desloquem-se com baixa velocidade, o que dá espaço para os pedestres imporem
a sua vontade. O maior número de manifestações foi de ocorrências em que os
condutores utilizaram a buzina, o que está ligado ao fato anterior. Aqui os
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condutores utilizaram a buzina para alertar os pedestres quando das suas
passagens.

JANEIRO DE 2006
1%

35%

14%
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Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para pedestres
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências de paquera
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação

Aqui temos novamente um elevado número de ocorrências em que os
pedestres desrespeitaram a sinalização: 35% das manifestações foram dessa
natureza. Entres os condutores esse número ficou em 14%, menos da metade em
relação aos pedestres, sendo que isso pode se deve ao fato do local não possuir
fotossensor. As buzinadas representam 50% do total das manifestações, sendo
que destas 29% foram pedestres e 21% para outros condutores que não partiram
imediatamente após o sinal abrir. Isso representa o nervosismo de quem está ao
volante quando tem o seu fluxo interrompido. Para completar, temos 1% de casos
de paquera. Este número foi surpreendente, pois tínhamos a pré-noção de que
neste local observaríamos muito estas situações, devido ao fato de ser um ponto
com grande circulação de pedestres. Pelo que observamos, podemos dizer que o
local em questão é marcado por intenso conflito entre os condutores e os
pedestres e, aqueles estão mais preocupados em expressar a sua raiva com a
presença do outro que incomoda.
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AVENIDA DOS HOLANDESES

NOVEMBRO DE 2005
14%

43%

14%

29%

Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel faz uso da buzina
Ocorrências de paquera

Aqui, a manifestação de maior incidência foi do condutor de automóvel ao
usar a buzina (43%), novamente temos um exemplo de como a buzina parece ser
uma extensão do corpo. Em seguida nós temos as ocorrências em que os
condutores de automóvel desrespeitaram a sinalização de regulamentação com
29% das ocorrências, o que está ligado ao fato do local possuir apenas faixa de
pedestres e semáforo. Os pedestres desrespeitaram essa sinalização em 14% das
situações. Este número reduzido liga-se ao fato do local apresentar baixa
circulação desses atores sociais. As paqueras tiveram uma incidência elevada se
comparada aos outros locais da cidade analisados até agora. Estaria isto ligado ao
fato de o local em questão ser uma área nobre da cidade e por isso os condutores
se acharem mais poderosos?
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RETORNO DA FORQUILHA

NOVEMBRO DE 2005
13%

25%
62%

Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel faz uso da buzina
Outras ocorrências

Em 62% das manifestações os pedestres desrespeitaram a sinalização de
regulamentação, este fato é condicionado, assim com nos outros locais da cidade
ao posicionamento da faixa de pedestres que para nós está em local inadequado
ao uso desses sujeitos sociais. O uso da buzina está relativamente igual ao dos
outros locais analisados até agora somando 25% das manifestações.
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FEVEREIRO DE 2006
2%

2%
5%

2%

22%

25%

c
42%
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outros agentes do trânsito
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que se deslocava devagar na sua
frente
Outras ocorrências
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que trancou sua passagem

Este gráfico nos mostra que 51% das manifestações estão representadas
pelas buzinadas. Estas têm diferentes objetivos, mas mostram que o elevado uso
desse recurso pode muito bem ser associado ao uso da fala, já que, como
dissemos anteriormente, os condutores a utilizam para demonstrar aos outros –
condutores, pedestres e outros participantes da circulação – que eles incomodam.
Significativo foi o número de ocorrências em que os condutores desrespeitaram a
sinalização: 25% das manifestações. Novamente atribuímos isso ao fato de o local
não possuir um fotossensor. Essa mesma manifestação entre os pedestres somou
22%, acreditamos que essa redução se deve ao fato da pequena circulação
desses atores sociais no período em análise. A existência de fiscalização é um
forte fator de inibição das infrações.
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AVENIDA DOS PORTUGUESES

FEVEREIRO DE 2006

2%

2%

15%

8%
c

13%

52%

8%
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro após o sinal abrir
Ocorrências em que condutor de automóvel desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outros agentes do trânsito
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que se deslocava devagar na sua
frente
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para pedestres
Outras ocorrências

A maioria absoluta das manifestações neste local, diz respeito às
ocorrências em que os pedestres desrespeitaram a sinalização: foram 52% dos
casos. Até aqui tínhamos observado que as faixas de pedestres geralmente
estavam localizadas em pontos que não seriam os corretos, mas neste ponto isso
não pode ser dito, pois acreditamos que a faixa de pedestres está situada em um
ponto que é estratégico para o uso sujeitos sociais em circulação. Este ponto da
Avenida é um trecho em que os automóveis se deslocam com velocidade média e
apresenta ótima fluidez e, mesmo assim os pedestres atravessavam a via fora da
faixa e com o sinal aberto pra veículos. Entre os condutores, esse número ficou
em 13% dos casos. O local não possui fotossensor e mesmo assim os condutores
não se mostraram imprudentes. Podemos dizer que aqui o pedestre é muito mais
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imprudente que o condutor. As ocorrências em que condutores de automóvel
utilizaram a buzina somaram 33% das manifestações, com destaque aos casos
em que esse uso foi dirigido aos pedestres: 15%, ligamos isto ao fato de o
pedestre não respeitar a sinalização.
ROTATÓRIA DO CALHAU

FEVEREIRO DE 2006
3%
3%

3%

23%

42%

26%

Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para pedestres
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro dando sinal de alerta
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro que parou na sua frente e interrompeu
o fluxo
Ocorrências em que condutor de automóvel buzina para outro quando o fluxo estava livre
Ocorrências em que condutores de automóvel se xingaram
Outras ocorrências

Este foi um local em que observamos somente manifestações de
condutores, o que se deve a quase ausência de circulação de pedestres. Em 94%
das manifestações observamos o uso da buzina. Deste número 23% se dirigiram
para pedestres, e o restante foi dirigido para outros condutores, representando os
vários objetivos. O local apresentou grande incidência de conflitos entre estes
atores sociais que além das buzinadas, se xingaram em 3% das ocorrências.
6.4. CONCLUSÕES SOBRE AS OBSERVAÇÕES DOS INCIDENTES EM
TRÂNSITO

Em síntese apresentamos um quadro com o resumo dos incidentes no
tráfego da cidade de São Luís. Vejamos o quadro abaixo:
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GRAFICO GERAL
Ocorrências em que condutor faz uso da buzina
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências de paquera
Ocorrências em que condutores conversam
Ocorrências em que condutor xinga ou faz gestos obscenos para outro
Total

280
260
78
12
5
4
639

GRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES COM MAIOR
INCIDÊNCIA NO TRÂNSITO DE SLZ
1%
1%
2%
12%
43%

41%

Ocorrências em que condutor faz uso da buzina
Ocorrências em que pedestre desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências em que condutor desrespeita a sinalização de regulamentação
Ocorrências de paquera
Ocorrências em que condutores conversam
Ocorrências em que condutor xinga ou faz gestos obscenos para outro
Com o trabalho nos logradouros da cidade de São Luís fomos levados a
concluir que a sociabilidade no trânsito é marcada por uma relativa indiferença,
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provavelmente provocada pelo isolamento que o próprio carro produz com sua
lataria, os vidros fechados e às vezes até com a película fumê. Pouquíssimos
foram os casos de reclamações e/ou xingamentos, e os bate-bocas presenciados.
Essa indiferença, entretanto, era quebrada pelo uso dos recursos do carro,
como a buzina, para expressar seus sentimos ora de impaciência e irritabilidade,
ora de afetividade, revelando uma mudança na forma de sociabilidade causada
pela mecanização da locomoção.
O condutor em geral manifestou um comportamento marcado pela falta de
educação, expressado pelos buzinaços - 43% das observações, ao abrir o sinal e
pelo egoísmo ao não permitir que o condutor localizado a sua frente estacione
com tranqüilidade o carro, ou mesmo saia do estacionamento ao longo da
avenida, adentrando a pista na sua frente, tomando o seu espaço e uma parte do
seu tempo, refletindo um dos lados da sociabilidade conflituosa.
Estes constantes buzinaços no trânsito para carros que impedem ou
ameaçam impedir a passagem do condutor é um tipo de comportamento
explicitado por Giucci e André Gorz. O primeiro afirma que tal comportamento é
movido pelo prazer pela velocidade e o segundo pela própria vontade de
sobrepor-se ao outro, vendo cada um como um mero obstáculo a ser ultrapassado
estabelecendo-se um verdadeiro conflito pelo espaço urbano entre os vários
sujeitos sociais do trânsito: condutor versus condutor

e condutor versus

pedestres.
Quanto a sociabilidade entre condutores e pedestres, perceber uma
sociabilidade marcada pela paquera por meio principalmente de “buzinadinhas”,
flertes e sorrisos, que se davam predominantemente por iniciativa dos condutores
do sexo masculino para pedestres do sexo feminino. Revelando que o homem ao
tomar a iniciativa nas paqueras se aproveita do símbolo de poder e de “status”,
que é o fato de encontrar-se motorizado, para abordar as pedestres, utilizando
inclusive mecanismos do carro como a buzina, além da possibilidade de flertar,
chamando rapidamente a atenção da pedestres, por meio de buzinadinhas e
seguir adiante sem saber se seria ou não correspondido.
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Porém apesar da paquera – 2% das observações -, ser a manifestação
mais observada entre os condutores e pedestres, não se pode afirmar que a
sociabilidade entre os mesmos não é conflituosa, posto que o grande número de
ultrapassagens em sinal vermelho, indica o desrespeito ao pedestre, travando-se
um conflito entre o direito a locomoção do pedestre e o do condutor. Indicando
ainda que o condutor, por ter o domínio da máquina, tem o poder de decisão na
locomoção do pedestre.
Assim, neste contexto de luta entre o desejo individual e o coletivo
podemos inserir as manifestações observadas no campo: a ameaça do condutor
de automóvel, que vai além de uma ameaça simbólica – 41% das observações
registraram o desrespeito a sinalização de regulamentação - , como André Gorz
dissera, mas uma ameaça direta, na medida em que não respeita o sinal de
trânsito vermelho para os carros; além do egoísmo do condutor que se sobrepõe
ao outro, não vendo cada um como sujeito de direito ao espaço urbano, mas
apenas o seu desejo individual de superação da velocidade, revelando uma
sociabilidade predominantemente conflituosa. E, por último, encontramos – 1% de
observações – para as outras manifestações de ação social e 1% para as
manifestações diametralmente opostas, os xingamentos e gestos obcenos.
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7. ELEMENTOS PARA UMA MICROSOCIOLOGIA IV: NOTÍCIAS SOBRE OS
ATROPELAMENTOS DE PEDESTRES EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 1995 A
2000

Algumas notícias, colecionadas e trabalhadas, forma sistematizadas em
gráficos, com o objetivo de sintetizar os resultados de nossas análises sobre os
atropelamentos de pedestres. Neles estão presentes as características que
consideramos principais para entendermos a dinâmica dos acontecimentos que
procuramos descrever.
Podemos dizer que a análise dos dados secundários obtidos junto à fonte
jornalística foi enriquecedora por fornecer alguns dados ausentes nas estatísticas
oficiais, entre eles podemos citar: a informação se a vítima morreu no local do
acidente ou a caminho do/ou no hospital e se o condutor do veículo atropelador
socorreu a vítima, entre outras.
Extraímos das 184 notícias sobre atropelamentos de pedestre, abrangendo
as vítimas tanto fatais quanto não-fatais. Explicamos isso, porque a quantidade de
vítimas não será igual à quantidade de notícias, pois, em alguns casos, em uma
mesma notícia encontramos informações sobre diversos acidentes e um mesmo
acidente pode produzir tanto vítimas fatais quanto não-fatais.
A questão do socorro às vítimas tornou-se para nos, uma dimensão
emblemática, já que podemos aferir, que antes do novo CTB -, a prestação de
socorro era inibida. Ou seja, o prestador de socorro, já constitui-se em um possível
culpado. Neste ponto trabalhamos somente com as notícias que informavam se o
condutor do veículo atropelador socorreu ou não a vítima do acidente.
Nos artigos 301 ao 305 do novo Código Trânsito Brasileiro – a lei 9.503/97 , a questão do socorro às vítimas de acidentes recebe um novo tratamento.
Nestes artigos verifica-se que se o condutor do veículo envolvido no acidente,
caso venha a se omitir de prestar socorro à vítima, pode ter sua pena aumentada
de um terço à metade e, notamos ainda que se o mesmo prestar socorro à vítima
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“não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança”. O que não era
consagrado no antigo Código.
GRÁFICO 01

CONDUTOR DO VEÍCULO ATROPELADOR PRESTOU SOCORRO
À VÍTIMA 1995 a 2000
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Pelos dados acima, referentes tanto aos casos com vítimas fatais quanto
não-fatais, podemos verificar que mesmo depois da entrada em vigor do CTB, os
condutores de veículos, em sua grande maioria continuaram se omitindo em
prestar socorro às vítimas dos atropelamentos. Estes dados relacionados ao que
foi dito no parágrafo anterior sugere uma questão importante: porque os
condutores de automóveis continuaram com uma atitude que agrava a sua pena?
Através das informações colhidas, constatamos que muitas vezes quem prestava
socorro às vítimas eram as pessoas que presenciaram o acidente. É importante
fazer uma ressalva que a partir do triênio posterior à entrada em vigor do CTB.
Analisaremos agora o local onde a vítima fatal faleceu: se no local do
atropelamento ou a caminho do/ou no hospital. Sendo assim, das 169 vítimas
fatais no período analisado, as notícias do jornal informaram o local do óbito
somente de 166 vítimas.
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Este é um dado muito importante, pois as estatísticas dos órgãos
responsáveis por esses dados não computam como vítimas de acidentes de
trânsito aquelas que faleceram internadas em hospitais algum tempo depois.
Frisamos este ponto, porque em alguns casos verificamos que as notícias
apresentavam informações sobre o óbito de uma pessoa que sofreu um acidente
de trânsito e encontrava-se sob cuidados médicos desde então.
GRÁFICO 02
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GRÁFICO 03
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Através dos dados acima, verificamos que em 52% dos casos analisados, a
vítima faleceu no hospital ou a caminho dele, já o número de mortes no local do
acidente ficou em 46% das vítimas e em 2% dos atropelamentos a notícia não
informou onde aconteceu o óbito. As informações acima, poderiam gerar dúvidas
em relação à prestação de socorro às vítimas de acidentes pelos condutores de
veículos envolvidos, pois o número de pedestres falecidos a caminho ou no
hospital é superior ao dos que faleceram no local do atropelamento. Mas como
falamos anteriormente, na maioria das vezes a informação obtida foi de que as
pessoas que presenciavam o acidente é que prestavam socorro às vítimas de
atropelamentos.
Assim, poderíamos concluir como uma inferência que constatamos, relação
aos condutores atropeladores, talvez, não prestem socorro as sua vítimas devido
a seguinte constatação:
A delegacia de Acidentes de Trânsito (DAT) investigará, no decorrer da
próxima semana, o depoimento prestado por Érico José da Costa Sousa, que na
tarde da última sexta-feira procurou a o Plantão da Beira-Mara para confessar que
atropelou o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Júlio Noronha, na
madrugada da última quinta-feira, na avenida dos Holandeses, Calhau. (....) Ele
disse à polícia que ainda parou para tentar socorrer o secretário Júlio Noronha,
mas foi arrancado de dentro do carro pelos parentes e amigos do atropelado, que

começaram a lhe agredir com socos e pontapés.40
Enfim, apontamos a falta de uma maior absorção do novo código por parte
de todas as pessoas envolvidas em um acidente de trânsito no Brasil.

40

Jornal O Estado do Maranhão, São Luís, 18 de novembro de 2007, pág. 10, polícia.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chega-se neste momento à ilação de que a questão do tráfego tem um
grande impacto sobre a vida social dos moradores de uma cidade, uma vez que
cotidianamente ocupam um ou mais papéis neste complexo sistema, seja como
pedestres, condutores ou conduzidos.
As relações entre os condutores de automóveis e os pedestres são as mais
marcantes devido à importância que o referido veículo alcançou na sociedade
atual, e a seu evidente antagonismo à prática de caminhar. Símbolo de status
social e de velocidade, o automóvel disseminou um sentimento de superioridade
do motorista em relação ao pedestre, distorção que se difundiu ainda mais com a
popularização do veículo.
A sociabilidade destes sujeitos da realidade circular resulta de suas
múltiplas combinações interacionais, formadas a partir dos contatos sociais
existentes no trânsito. A irritabilidade, o estresse e o egoísmo transformam estas
interações em atritos, verbais e/ou físicos. Enquanto o pedestre deseja segurança
e conforto na sua locomoção, o condutor deseja rapidez no trajeto, o que gera um
conflito de regulamentação do espaço. Este conflito pode ser visualizado, por
exemplo, quando se tenta instalar um semáforo veicular em áreas de grande
movimento de pedestres: o semáforo, se respeitado, melhora a segurança dos
pedestres, mas prejudica a fluidez dos veículos.
As formas conflituosas encontram-se intrinsecamente relacionadas aos
acidentes de trânsito, provocando-os ou agravando-os.
No que tange ao número de acidentes de acordo com o mês, concluímos
que dezembro aparece duas vezes como mês de menor número de acidentes, tal
qual fevereiro. Janeiro aparece duas vezes como mês de maior número de
acidentes. Portanto, a incidência de acidentes de acordo com os meses não tem
uma regularidade, a exemplo das estatísticas apresentadas.
Observamos que o número de acidentes com danos materiais é sempre o
maior em todos os anos (1995 a 2000). Isto se dá porque é muito mais freqüente a
ocorrência de danos apenas aos automóveis, que a ocorrência de danos às
pessoas envolvidas no acidente. O segundo maior número é o de acidentes com
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vítimas não fatais, que são as pessoas acidentadas, que sofrem lesões corporais,
mas não chegam a óbito. E o menor número é o de acidentes com vítimas fatais,
isto é, pessoas que não só sofrem lesões corporais como também vêm a falecer
no momento do acidente. Observe-se que aqui não estão computadas as vítimas
que morrem nos hospitais, após o momento do acidente, gerando uma grave falha
no sistema de estatísticas. Logo, não ocorrem tantas mortes no trânsito quanto
prejuízos materiais e traumas físicos.
Em todos os anos (de 1995 a 2000) estudados, a maior parte dos
acidentes com vítimas fatais são atropelamentos, que são os acidentes em que um
pedestre ou um animal sofrem impacto de um veículo. Nas vias urbanas, porém, é
mais comum que os pedestres sejam as maiores vítimas deste tipo de acidente.
Esta informação evidencia que eles correm um maior risco de vida que o condutor
do veículo e o conduzido, uma vez que estes dois últimos não estão em contato
direto com as vias, mas sim de certa forma protegidos dos pequenos e médios
impactos pela lataria do carro.
Nos acidentes com danos materiais e vítimas não fatais, verificamos que
geralmente o dia apresenta maior número de acidentes que a noite. Esta visível
diferença se dá em razão da grande movimentação de veículos durante o dia,
período em que se realizam a maior parte das atividades cotidianas. No tocante
aos acidentes com vítimas fatais, a probabilidade de ocorrerem mais durante o dia
ou durante a noite é igual, podendo haver variação do ano em que a noite ou o dia
são líderes na estatística.
Verificamos também que em todos os anos aqui tratados, o veículo mais
envolvido em acidentes de trânsito é o automóvel, não só devido ao grande
número de veículos deste tipo circularem pela cidade, mas também em razão do
sentimento de superioridade que domina os motoristas, sempre dispostos a passar
por cima de tudo e de todos para chegar mais rápido a seu destino.
Percebemos que é muito grande o número de dados “ignorados” quanto à
faixa etária do condutor envolvido em acidente de trânsito. Portanto, diante das
informações omitidas, é impossível traçar um perfil etário aproximadamente real
dos motoristas envolvidos em acidentes. Excluindo-se tais omissões, e
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considerando-se apenas os dados expressivos, verifica-se que a maior parte dos
condutores em tal condição tem entre 25 e 34 anos, ou seja, são adultos, entre a
segunda e a terceira década da vida. Depreendeu-se que, por representarem a
parcela ativa da população, saem mais às ruas e estão mais expostos aos riscos
do cotidiano.
Observamos, que o número de acidentes com condutores do sexo
masculino, são sempre maior que o número de acidentes com condutores do sexo
feminino. Isto se deve, existirem mais condutores homens que mulheres.
Quanto ao sujeito envolvido em acidentes com vítimas fatais, em todos os
anos, exceto em 1996, há maior número de pedestres. O segundo maior número
de sujeitos envolvidos neste tipo de acidente é o de condutores. O menor número
de sujeitos envolvidos em acidentes com vítimas fatais é o de conduzidos. A
prevalência de pedestres envolvidos neste tipo de acidente é devida à já
mencionada fragilidade do transeunte. O conduzido, cuja presença não é
necessária no carro para que este se movimente, vem, portanto, em último lugar
quanto aos sujeitos envolvidos em acidentes com vítimas fatais. Isto se dá em
razão da falta de um sistema de rodízio em São Luís.
Vimos que o número de acidentes com vítimas fatais do sexo masculino é
sempre maior que o número de acidentes com vítimas fatais do sexo feminino. Isto
ocorre não só porque há mais homens circulando nas ruas que mulheres. Os
homens olham menos vezes antes de atravessar uma rua, e também costumam
dirigir com maior velocidade. A impulsividade masculina é uma das grandes razões
para o elevado número de óbitos.
Por duas vezes as pessoas de 60 anos ou mais foram as que mais
morreram nos acidentes de trânsito no período aqui referido. Isto se deve à
fragilidade de tais indivíduos, à sua saúde debilitada e à falta de respeito dos
condutores com as pessoas mais idosas.
Analisamos que entre os anos considerados não existe um dia da semana
mais sujeito à ocorrência de acidentes, devido à grande variação. Contudo, o
domingo é sempre o dia de menor número de acidentes, contrariando a idéia de
que o dia de repouso semanal seria mais conflituoso para o trânsito.
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Em 1998 e 2000 o horário mais tumultuado no trânsito foi o de 12:00 hs a
12:59 hs, ao passo que em 1999, foi o horário entre 18:00 e 18:59. Em ambos os
casos, o resultado é previsível, pois estas são as chamadas horas do rush,
conhecidas tradicionalmente pela população como períodos do dia em que há um
grande número de carros circulando em virtude do horário de almoço e da volta
para casa no fim do dia, respectivamente.
Quanto ao dia do mês em que mais ocorrem acidentes, observamos por
duas vezes o dia 1o. do mês foi o líder no número de acidentes, enquanto o dia 31
foi o dia mais calmo no trânsito. É provável que a expectativa do início de um novo
mês e o reinicio de algumas atividades rotativas (isto é, que se repetem a cada
começo de mês) sejam a razão desta mudança tão brusca de comportamento de
um dia para o outro.
Logo, depreende-se que o condutor envolvido em acidente de trânsito
costuma dirigir automóveis, ser jovem, do sexo masculino, e, geralmente incorre
nesta prática no início do mês, em horário de rush. As vítimas fatais usualmente
são os pedestres, do sexo masculino, e idosos. Logo, são estes os protagonistas
dos embates cotidianos no tráfego, pessoas que devem ser o alvo principal das
campanhas em prol da diminuição do número de acidentes.
A sociabilidade conflituosa entre condutor de automóvel e pedestre só se
tornará harmônica quando houver maior rigor na fiscalização das punições
estabelecidas pelo Código de Trânsito; quando a empatia e o comportamento
socialmente harmonioso forem estimulados pela efetivação da educação para o
trânsito; quando a sociedade exigir dos componentes do Sistema Nacional de
Trânsito a execução do papel que lhes cabe de acordo com a lei; e quando se
concretizar a uniformização da coleta de dados e elaboração de estatísticas sobre
os acidentes, para que as soluções sejam estudadas com maior certeza a respeito
da problemática.
A conscientização de que somos todos pedestres precisa unir a sociedade
em um cordão pela preservação da vida. Não há segurança em se viver segregado
em ilhas fortalecidas pela arrogância da vontade própria.
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