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Projeto: Reestruturando a mente do condutor 
 

A Importância Da Reestruturação Cognitiva Na Formação De Condutores 
Veicular 
 
INTRODUCÃO 
 
   Os acidentes de transito atualmente têm levado a óbito mais vidas do 
que varias doenças que atingem a população. Segundo dados do 
ministério da saúde, em 2013 foram cerca de 40 mil mortos no Brasil. 
    Esses números ainda podem aumentar, pois vários estados não 
forneceram a totalidade dos dados e  muitas vítimas fatais ainda constam 
como feridos nas estatísticas, isto porque saíram com vida mais vieram a 
falecer apos 72 horas, sendo assim, o numero de mortos ainda e maior se 
considerarmos estas vitimas. 
    Definimos como acidente de transito a todo evento danoso que venha 
envolver o veiculo, a via, o homem e/ou animais sendo necessária a 
presença de pelo menos dois desses fatores. Ele pode ser evitável e não 
evitável. O primeiro e aquele que você deixa de fazer o que poderia ter 
feito para evita- ló, enquanto o outro mesmo você cumprindo tudo que 
estava ao seu alcance para evita-lo o mesmo veio acontecer. 
    De acordo com a estatística divulgada pelo DNIT 75% dos acidentes no 
ano de 2013 teve como causa principal a falha humana (condutor) em 
seguida vem 12% problemas nos veículos, 6% deficiência das vias e 7% 
causas diversas. 
     De acordo com esses dados podemos dizer que o condutor e 
responsável por pelo menos 93% dos acidentes. 
    Entre as principais causas dessa falha humana podemos citar entre 
outras as seguintes: imprudência dos condutores, excesso de velocidade, 
desrespeito a sinalização, ultrapassagens indevidas e ingestão de 
bebidas alcoólicas. 
   O Código de Transito Brasileiro prevê serias consequências para 
pessoas que são autuadas realizando tais comportamentos e mesmo 
assim o numero de vitimas fatais a cada ano vem aumentando. 
   As medidas administrativas tem que estar associadas a uma mudança 
do pensamento do condutor, no intuito de que o mesmo venha alterar o 
seu comportamento. 
   Todo condutor sabe como deve agir no transito, mas, por que não 
conseguem fazer? Ou o que os levam a terem comportamentos de risco 
que venha causar danos a si e as outras?  



   A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) tem em sua essência as 
seguintes premissas: as cognições afetam o comportamento, as 
cognições podem ser monitoras e alteradas e a mudança comportamental 
desejada pode ser atingida por meio das mudanças cognitivas 
(pensamentos). Dessa forma, as emoções e comportamentos são 
influenciados por sua percepção dos eventos, ou seja, o modo como 
interpretamos uma situação e que vai determinar os nossos 
comportamentos e sentimentos. (Ellis, 1962, apud Robson, 2006). 
  A mudança de comportamento do condutor vai depender da alteração 
do pensamento em relação a velocidade, uso de bebida alcoólica, a dirigir 
perigosamente, a atuar sem precaução, precipitado, imponderado e falta 
de cuidados que caracteriza a imprudência no transito. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
  Diante dos problemas apresentados, buscar uma alternativa que venha 
alterar o pensamento do condutor e consequentemente o seu 
comportamento, pode ser uma contribuição útil, tanto do ponto de vista 
social como pessoal, para diminuição do numero de acidentes e 
consequentemente das vitimas fatais no transito. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVOS GERAIS 
 
  Observar como a reestruturação cognitiva pode contribuir no processo 
de formação de condutores. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  Descrever as principais causas dos acidentes de transito e a sua relação 
com o cognitivo do condutor; 
Descrever a aplicação da metodologia da reestruturação cognitiva no 
processo de formação de condutores. 
 
4. PÚBLICO ALVO 
 
Candidatos à carteira nacional de habilitação 
 
5. DATA DE REALIZACÃO 
 
Inicio em julho de 2015 
 
 



6. METODOLOGIA 
 
  O presente projeto sera aplicado em cinco aulas teóricas que serão 
incluídas na carga horária do curso teórico técnico. sendo ministrado por 
um psicólogo cognitivo comportamental. em seguida os candidatos que 
apresentarem sintomas relacionados a ansiedade e estresse e desejarem 
um acompanhamento .Terão encontro semanais com a psicóloga durante 
o processo de habilitação. 
  Foi realizada uma pesquisa bibliográfica buscando dados de acidentes 
de transito, causas, consequências, comportamento do condutor nesses 
acidentes e as perturbações psicológicas que podem estar associados a 
esses comportamentos, onde foi levantado quem mais de 70% dos 
acidentes tem como causa o condutor. 
 
 
 
 1 AULA: PSICOEDUCAÇAO 
 
   Diante dos dados levantados começou o projeto com inclusão nas aulas 
teóricas de uma conceitualização cognitiva, isto é orientando os 
candidatos sobre suas responsabilidades no transito, as consequências 
dos acidentes, como danos pessoais, materiais, os efeitos psicológicos 
tais como ansiedade, estresse que podem levar o condutor a assumir um 
comportamento de risco colocando a sua vida e dos outros em perigo. 
  Essa aula é dinâmica, onde além da parte teórica e aplicada uma  
dinâmica de grupos envolvendo os alunos. 
     Em seguida ocorre uma psicoeducacão, ensinando os candidatos a 
mudar alguns características do pensamento e a pensar racionalmente 
sobre velocidade, uso de bebida alcoólica, entre outros. 
     Nessa psicoeducaçao,como exemplo, o candidato calcula o tempo 
gasto para percorrer uma distancia a 100km/h e a mesma distancia a uma 
velocidade de 140 km/h. isso no intuito que ele perceba que o tempo 
médio não muda quase nada. porem as consequencias são muitas. tanto 
para o veiculo como para a pessoa pois as mesma fica mais tensa e 
estressada. 
    Sobre bebidas alcoólicas são mostrados os efeitos do álcool no 
organismo. No momento essa parte esta sendo feita através de vídeo, 
mas agora com o uso de simuladores de direção será feita no mesmo que 
mostra claramente o efeito do álcool de acordo com os miligramas 
ingerido.com isso ele consegue ver a diferença que faz no reflexo da 
pessoa que não consumiu bebida alcoólicas antes de dirigir e a que 
consumiu. Mostrando ainda as consequências desses comportamentos 
no transito. 



  Os mesmos são orientados ainda sobre o dirigir perigosamente: 
mostrando através de vídeo as consequências de dirigir perigosamente, 
forçando a ultrapassagem, não respeitando os limites de velocidade e 
placas de sinalizações. Sempre que podemos, trazemos a sala vitimas de 
acidentes, pois a observação de outra que realizou um comportamento 
pode influenciar o pensamento e o levar a mudança de comportamento. 
 
2 AULA: IDENTIFICAÇÃO DE PENSAMENTOS 
 
   Nessa aula os candidatos são ensinados a identificar os pensamentos, 
pois o mesmo tem o papel central na evocação e manutenção da 
ansiedade e estresse que são perturbações psicológicas muito presente 
nos condutores e candidatos. 
  É explicado o modelo cognitivo de Beck que avalia o funcionamento 
mental em três níveis: 
       a)Pensamentos automáticos: surgem de modo inesperado e sem 
deliberação ou raciocínio e são peculiares a todas as pessoas 
 
         b)Crença intermediaria: são atitudes, regras e suposições que 
interferem no modo como a pessoa enxerga determinado situação e 
como consequência, seus sentimentos e comportamento 
        c)Crenças centrais: são estruturas cognitivas que se desenvolve no 
inicio da infância à medida que a criança interage com outras pessoas 
significativas. 
 
    Em seguida e aplicado uma técnica que chamamos de RPD (Registro 
de pensamento disfuncional) quem tem a finalidade de explicar aos 
candidatos como o pensamento cria sentimentos e comportamentos, 
ensinando a diferenciar pensamento de sentimento e levando-o a ver que 
a mesma situação de acordo com a forma que a percebe vai produzir um 
sentimento diferente e consequentemente outro comportamento. Desse 
modo o mesmo  aprende  a identificar os possíveis pensamentos que 
poderão leva-lo  a agir de forma imprudente no transito. 
 
Terceiro AULA: Restruturação Cognitiva 
 
    Nessa aula os candidatos  começam a aprender como  se realizar a 
reestruturação cognitiva. Os mesmos são orientandos sobre essa 
estratégia de base cognitiva comportamental que tem como objetivo 
ajudar as pessoas a alterar os hábitos de modo que se torne menos 
temperamental e reativo e mais consciente das suas atitudes, deixando 
de hipervalorizar uma situação e desvalorizar a sua capacidade de 
enfrenta-la. 



  Para que esse objetivo seja atingido, a pessoa apos  identificar seus 
pensamentos passa a prestar atenção nas emoções, sentimentos que os 
acompanha. 
   Em seguida ela avalia a validade dos mesmos verificando se estão de 
acordo com a realidade e relaciona as evidencias favoraveis e contrarias 
que apoiam aquele pensamento.  
  Essa restruturação e um processo lento e continuo, pois envolve muitas 
vezes crenças que foram se formando no transcorrer da Vida. E que 
estão arraigadas no pensamento.  
    Sendo assim na aula e ensinado o básico de como acontece essa 
estratégia que e fundamental pra uma mudança de comportamento. 
    A reestruturação começa com uma auto monitoração, onde os mesmos 
são orientados a observar o próprio comportamento durante determinada 
situação, prestando atenção também nos eventos internos, como 
pensamentos e sentimentos que os acompanham. Essa técnica tem a 
finalidade de levar os candidatos a se conhecerem racionalmente. 
Sabendo quais são os pensamentos que têm diante de determinada 
situação. E assim possam aprender a controlar seus comportamentos e 
sentimentos. 
 
 
QUARTA AULA: ANSIEDADE 
. 
 
   Na quarta aula trabalhamos com a ansiedade, que é um dos 
sentimentos  muito presente nos encontros individuais que a psicóloga 
vem realizando na autoescola 
. Definimos o que vem a ser esse sentimento de acordo com a terapia 
cognitiva comportamental. 
   Segundo Bandeira, a ansiedade se desenvolve com a percepção de 
incapacidade para lidar com determinada situação potencialmente 
adversa. Se o individuo acredita que consegue prevenir, mudar, evitar ou 
reverter a situações adversas, a ansiedade e o medo será reduzido. 
  Trabalhando na linha dessa definição, levamos os alunos a perceberem 
que não e a situação, mas a forma deles verem aquela situação que vai 
gerar a ansiedade. Para isso, usamos as técnicas das evidencias, ode 
orientamos a relacionar todas evidencias que apoiam aquele pensamento 
e os que não apoiam. Em seguida a preencher um RPD (Registros de 
Pensamentos Disfuncionais) no intuito de que consiga  reestruturar seu 
pensamento, diminuindo assim com esse novo pensamento  o grau de 
sua ansiedade e consequentemente mudar o comportamento.  
   Como exemplo, citamos um engarrafamento onde o condutor ficar 
ansioso por estar cansado, ou tem um compromisso e começa a transitar 



pelo acostamento. Diante dessa situação relacionamos os pros e os 
contras dessa atitude sendo relacionado, poderei causar acidente, 
tomarei uma multa, entre outras ações. E que se  mudar o pensamento  e 
pensar: não tem jeito tenho que esperar,  começar a  distrair e a ler entre 
outra atitudes a ansiedade ira diminuir. 
  Mostrado através dessas técnicas a importância do pensamento para ter 
um transito mais saudável 
. Como estamos ministrando para candidatos a CNH. Usamos essa 
técnica para orientar os mesmos quanto aos seus pensamentos nos 
exames teóricos e práticos, pois a maioria dos alunos fica ansiosa 
durante a avaliação e ao reduzir a ansiedade, os candidatos ficarão mais 
tranquilos e conscientes da sua capacidade.  
 
Quinta aula: estresse 
 
 
   Nessa aula será trabalhado o estresse, onde segundo Lázaros pode ser 
definido como um tipo especifica de relacionamento ou transação entre a 
pessoa e o ambiente, no qual a pessoa avalia as demandas como difíceis 
ou além de seus recursos, ameaçando o seu bem estar. 
Essa incapacidade da pessoa em resolver determinados problemas 
estressantes em sua vida vai gerar como consequência comportamentos 
inadequados, raiva, sintomas físicos e a criação de problemas (D burle e 
Gold Freie, 1971). 
Diante dessa definição e explicado como funciona a teoria do treinamento 
em resolução de problemas. Teoria essa que tem como estratégia geral 
promover o enfrentamento, situaçaõ adaptativo, a competência geral, e o 
bem estar psicológico e físico. O que vem a reduzir e prevenir os efeitos 
negativos do estresse cotidiano. E como o transito faz parte do nosso dia 
a dia acaba sendo um dos lugares onde mais descarregamos esses 
efeitos. 
  Definimos ainda o que é um problema que vem a ser uma situação de 
vida que exige uma resposta para haver funcionalmente adaptativo, mas 
na qual não ha alguma resposta afetiva disponível para a pessoa. Em 
seguida, comparando as duas definições, pode-se concluir que uma 
situação problemática será uma situação de estresse se for difícil e 
significativa para o bem estar. 
Apos essa conceitualização e explicado aos alunos como usar a técnica 
de resolução de problema que consiste em: 
 

a) ORIENTAÇAO PARA O PROBLEMA: nessa fase a pessoa percebe 
o problema, avalia o mesmo, e se compromete a dedicar tempo e 
esforço para resolve-lo 



b) RESOLUÇAO DO PROBLEMA EM SI: essa fase se divide em 
outras subfase onde se reúne o máximo de informações relevantes, 
esclarece a natureza do problema, estabelece objetivos realista ,, 
gerando soluções alternativas e seleciona as melhores para 
implementação. 

 
c) IMPLEMENTAÇAO DE SOLUÇOES E VERIFICAÇÃO: Nessa fase 

se verifica a efetividade, executa a solução, realiza o auto 
monitoramento das consequências ou efeitos da solução para a 
pessoa e o ambiente, auto avaliação comparando o resultado real e 
o previsto e por ultimo o auto reforço gratificando se o problema foi 
resolvido ou corrigindo os erros.  

 
       
 
CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO 
 
    O projeto foi realizado durante as aulas teóricas de legislação sendo 
atingido em media 59 alunos. Como se trata de uma mudança cognitiva o 
objetivo demora tempo para ser avaliado, não podendo chegar a uma 
conclusão no momento. 
   Porem percebe-se que os assuntos tratados fazem parte do cotidiano 
transito e uma ênfase maior no pensamento deve ser dado para que 
venha a ter pessoas mais conscientes e racionais no mesmo. 
 
 
 
 


