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INTRODUÇÃO: O comportamento dos intervenientes no trânsito, embora
aparentemente se percepcione como simples, implica uma elevada
complexidade, visto que cada ser humano tem um comportamento próprio
conforme a situação, a experiência de vida, a escolaridade, o nível
socioeconômico, os ideais, os valores e/ou a cultura que carrega para o
trânsito. OBJETIVO: Esse estudo teve como objetivo discutir sobre a
contribuição da psicologia e a compreensão dos fatores determinantes dos
comportamentos e atitudes no trânsito. METODOLOGIA: Para realização da
pesquisa foi feita uma revisão da literatura de natureza exploratória, onde se
buscou familiaridade com o problema exposto, com vistas a torná-lo mais
explicito. RESULTADOS:A psicologia do trânsito é uma área que desponta
uma orientação cada vez mais ampla para os problemas de análise do
comportamento das pessoas que se relacionam com o ambiente físico, ou seja,
o trânsito e veículo. Dirigir é aparentemente uma tarefa fácil, porém um
pequeno erro pode gerar consequências graves. Tal comportamento que
aparentemente é simples, é na realidade, atual e bastante complexo e inclui
diversos processos psíquicos, como a atenção, sendo um dos mais
importantes. A contribuição da Psicologia do Trânsito se faz presente também
na educação no trânsito oferecendo diretrizes educacionais, indicando recursos
eficazes para um ensino mais adequado de forma a garantir a todo ser humano
condições de maior segurança, diminuindo os acidentes e mortes
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir que a problemática levantada ao
longo do trabalho, ressalta as vantagens que os estudos da psicologia do
trânsito oferecem e destacam as possibilidades de atuação do psicólogo
objetivando transformar ou mudar a mobilidade humana na sociedade.
Entende-se que não é uma tarefa simples e nem fácil, por isso, a importância
do trabalho em conjunto. Por fim, cabe aqui valorizar o profissional de
psicologia e o trabalho que pode ser realizado no trânsito promovendo uma
educação para os indivíduos a fim de valorizar a vida.
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