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RESUMO 

 

O estudo objetiva verificar o nível de atenção concentrada através do levantamento de dados 

do teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF) de uma clínica credenciada pelo DETRAN do 

interior de Minas Gerais. Foram analisados 527 prontuários submetidos ao TEACO-FF sendo 

referentes: Aquisição da CNH categoria A e B; Renovação da CNH atividade remunerada; 

Mudança de categoria. A idade dos participantes variou entre 18 a 60 anos. Utilizaremos como 

variáveis de análise sexo e idade. Espera–se ampliar as discussões sobre o assunto tendo em vista 

que os níveis de atenção podem diminuir ou aumentar em decorrência da idade e sexo. 

 

Palavras-chave: Atenção concentrada, avaliação psicológica, psicologia do trânsito. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil é notório o crescente número de acidentes no trânsito por fatores múltiplos e sendo 

a desatenção um dos principais motivos de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de 

Tráfego (Abramet, 2009). De acordo com Organização Mundial da Saúde os acidentes de trânsito 

são responsáveis por 2,2% das lesões físicas. Estima-se que o número de mortos em decorrência 

de acidentes de trânsito aumentará (Bianchi, 2009).  

A psicologia do trânsito junto com os órgãos competentes vem tentando desenvolver estudos 

que possam contribuir para solução de tais questões. A atenção tem um importante papel na ação 

de dirigir, levando o sujeito a responder e utilizar seus recursos cognitivos para emitir respostas 

rápidas (Dalgalarrondo, 2000). É por isso está tornou-se um dos pré-requisitos para a obtenção da 

Carteira Nacional de Habilitação no Brasil a partir de em 1962 (Hoffmann, 2003).  

É importante destacar que cada categoria da CNH implica em responsabilidades diferentes, 

tendo em vista que na moto o piloto está mais vulnerável a acidentes graves requerendo cuidados 

diferenciados já o motorista de ônibus devido ao número de passageiro exige um maior cuidado 

porque muitas vidas estão sobre sua responsabilidade. Faz-se necessária atenção diferenciada com 

cada grupo levando em consideração o grau de perigo ao qual está exposto sendo necessário 

feedback específicos a cada categoria.  

O presente estudo tem como objetivo principal, a partir dos dados referentes a uma amostra 

de uma micro região do interior do estado de Minas Gerais, a discrição do nível de atenção 

concentrada através do levantamento de dados do teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF), 

com a finalidade de avaliar a diferença nos níveis de atenção nas categorias: 1) Aquisição da CNH 

categoria A e B; 2) Renovação da CNH destinada à atividade remunerada; 3) Mudança de categoria 

B/D. Utilizaremos como variáveis de análise sexo e idade.das variáveis sexo (masculino e 

feminino) e idade (18 a 60 anos) e por fim a porcentagem de candidatos aptos e inaptos. 

Pretende-se com este estudo dar fornecer dados que permitam fundamentar a discussão sobre 

formas de aprimorar os critérios de avaliação dos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) e auxiliar os psicólogos do trânsito a atuarem de forma mais embasada e eficaz. 

Salienta-se à carência de estudos com motoristas já habilitados, pretendemos incluí-los nessa 

pesquisa. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

O trânsito tem como finalidade principal assegurar a integridade de seus participantes, que 

todos possam transitar sem sofrer nenhum dano. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

(1997), do artigo 1º, § 1º da LEI Nº 9.503/97, “Considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 

parada, estacionamento e operação de carga ou descarga” (Código de Trânsito Brasileiro, 1997, 

p.153). 

Desde o século XVI, já se preocupavam com o contexto do transito nas cidades e os 

problemas dos pedestres, Leonardo da Vinci Propôs colocar os passeios e o leito carroçável em 

níveis diferentes. Após revolução industrial os acidentes começaram a aumentar, tornando-se 

necessário uma regulamentação: o Código de Trânsito (Rozestraten, 1988). 

Conforme Hoffmann (2003), a Psicologia do Trânsito surgiu em 1910 tendo como fundador 

Hugo Münsterberg, considerado como sendo o primeiro psicólogo a submeter os condutores dos 

bondes de Nova York a vários testes de habilidade e de inteligência. Na década de cinquenta e no 

começo dos anos sessenta que a psicologia do Trânsito começou a desenvolver-se em vários países 

como Japão e Estados Unidos começaram a investir em atividades de pesquisa em Psicologia do 

Trânsito.  Segundo Campos (1951), compreender as condições psíquicas dos motoristas, surgiu 

devido uma grande influência estrangeira porque não tínhamos ainda no Brasil instrumentos 

válidos (Campos, 1951 apud Silva & Gunther, 2009). 

 A psicologia do Trânsito pode ser definida como uma área da psicologia que investiga por 

meio de métodos científicos válidos os comportamentos humanos no trânsito e os processos 

externos e internos. Na sociedade moderna todos participam do trânsito, desde seu nascimento e 

ao longo de sua vida, seja empurrando um carrinho ou andando de bicicleta e mais tarde como 

motorista. Todos são sujeitos da Psicologia do Trânsito e seus comportamentos poderão ser 

estudados sob vários aspectos (Rozestraten, 1988). 

Através da aplicação dos testes aos condutores, inicia-se um campo de trabalho para o 

psicólogo que posteriormente viria ser a chamado de Psicologia do Trânsito (Rozestraten, 1988). 

Durante a década de 50 surge no Brasil o DETRAN-RJ que contratou os psicólogos para estudar o 

comportamento de condutores no trânsito (Rueda, 2009).  As primeiras avaliações psicológicas no 

Brasil foram específicas para aqueles condutores que se envolveram em acidentes, sendo realizado 

pelo Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) da Fundação Getúlio Vargas 

(Hoffmann, 2003). Em 1968 regulamentou- se a avaliação psicológica nos Departamentos de 

Trânsito dos estados. A partir de então o psicólogo conquistou seu espaço no processo de aquisição 

da carteira, remuneração e mudança de categoria (Silva & Gunther, 2009). De acordo com o 

Conselho Federal de Psicologia (2000), a avaliação psicológica no contexto do trânsito busca 
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analisar: o nível intelectual, o nível de atenção, o nível psicomotor, a personalidade e o nível 

psicofísico. 

Para Rozestraten (1988), o que interessa ao psicólogo não é o próprio acidente, mas a 

consequência de um mau comportamento, de algum processo psicológico que não funcionou bem, 

pois 80% dos acidentes são devidos a fatores humanos. O estudo dos acidentes e das causas torna-

se sem duvida uma fonte importante de informações para a psicologia do trânsito, portanto o 

trabalho do psicólogo em relação aos acidentes consiste numa explicação real, algo concreto no 

ambiente, no veículo ou no homem que os causou. 

O Conselho Nacional de Trânsito na Resolução nº 80/1998, prevê que a atenção é um dos 

processos psicológicos que deve ser aferido na avaliação psicológica para candidatos à obtenção, 

renovação ou mudança da CNH. A avaliação da atenção e de suma importância para o ato de 

dirigir. (Rueda, 2009). Atenção possui diversas definições entre elas segundo Jou (2006) é a função 

cognitiva, desenvolvida desde os primeiros dias de vida, que tem como função organizar as 

informações, selecionando as mais importantes das irrelevantes (Jou apud Rueda & Sisto, 2009). 

A atenção pode ser classificada em diferentes tipos: atenção dividida quando o indivíduo consegue 

focar sua atenção em estímulos diferentes para realizar múltiplas tarefas; atenção sustentada 

consiste no indivíduo manter sua atenção em um estímulo, por um período de tempo contínuo; 

atenção alternada seria o indivíduo alternar em diferentes estímulos e manter a atenção e por fim 

atenção seletiva e definida como concentrada onde o indivíduo concentra-se em um estímulo e 

exclui os demais (Rueda & Sisto, 2009). É evidente que a importância de determinada atividade 

interfere no nível de atenção (interesse na tarefa) que daremos a ela, portanto torna-se indispensável 

para uma direção veicular segura (Cambraia, 2009).  

Percebe-se a carência de estudos relativos aos testes psicológicos utilizados no processo de 

Habilitação, pois poucas pesquisas destinam-se a compreender o desempenho no teste e sua relação 

com o comportamento que tais motoristas apresentam no trânsito, com intuito de provar com maior 

transparência sua contribuição e utilidade para segurança viária (Silva & Alchieri 2010). 

 No Brasil existem vários testes de atenção aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia 

entre eles os Testes de Atenção Concentrada (AC-15) e Teste d2 que não se destinam aos 

motoristas, já os utilizados no contexto do trânsito são: Testes de Atenção Concentrada (AC), 

Baterias de Funções Mentais (BFM-1 E BFM-4) e os Testes de Atenção Dividida e Sustentada, 

para Rueda (2009) embora esses instrumentos forneçam uma medida de concentração parecem 

estar medindo mais a atenção dividida. Diante disso foi elaborado o teste de atenção concentrada 

(TEACO-FF), pois ele possui apenas um alvo para focar a atenção com a finalidade de um 

diagnóstico mais seguro. O DETRAN-MG escolheu o TEACO-FF porque as pesquisas em torno 

dele são recentes e suas estatísticas de validade e eficácia atuais que provam medir a capacidade 

de atenção concentrada de forma neutra. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Material Utilizado 

O instrumento utilizado para análise da atenção é o Teste de Atenção Concentrada (TEACO-

FF) que fornece informações no que se refere atenção concentrada dos candidatos, e sua 

competência em selecionar apenas uma fonte de informação diante de vários estímulos distratores 

num tempo predeterminado. Sua medida de Atenção Concentrada representa à soma de itens que 

deveriam ser assinalados (tarefa solicitada) menos os erros e as omissões cometidas pelos 

candidatos (Rueda, 2009, p.41).  

Na folha encontra-se “uma cruz com os quatro pontos em sua volta" assim o candidato 

responde e visualiza o modelo enquanto faz o teste. O tempo estipulado para aplicação do teste é 

de 4 minutos. Avalia o que se propõe a medir porque possui apenas um estímulo dentre outros 

distratores identificando como a pessoa focaliza sua atenção (Rueda, 2009). Vale ressaltar que o 

TEACO-FF está presente na lista dos testes aceito pelo Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos (SATEPSI), com acesso on-line. 

O TEACO-FF classifica o candidato em cinco níveis, sendo estes: inferior (Inf.) onde o 

candidato foi avaliado com menos de 10% de capacidade de atenção, médio inferior (Méd.Inf.) 

contendo candidatos de 11% a 30%, médio (Méd.) onde estão presentes que obtiveram 31% á 60%, 

médio superior (Méd. Sup.), que abriga os candidatos com 61% a 80% e superior (Sup.), cuja 

capacidade de atenção foi maior que 81% (Rueda, 2009, p.81). 

 

2.2. Amostra 

Esta pesquisa avaliou os resultados do TEACO-FF presentes no banco de dados de uma 

clínica de avaliação psicológica credenciada pelo DETRAN de uma de uma microrregião do 

interior do estado de Minas Gerais, no período de janeiro a julho de 2014. A pesquisa analisou por 

meio de estatística descritiva frequencial um total de 527 prontuários referentes a candidatos para: 

1) Aquisição da CNH categoria A e B; 2) Renovação da CNH destinada à atividade remunerada; 

3) Mudança de categoria. 

Quanto ao número de dados analisados divididos por categorias temos: 1) obtenção da CNH 

categoria A: 113 pessoas sendo: 85 homens e 28 mulheres; 2) obtenção da CNH categoria B: 195 

pessoas sendo: 116 homens e 79 mulheres; 3) Renovação da CNH (referente à atividade 

remunerada): 158 pessoas, sendo: 156 homens e 2 mulheres e 4) mudança de categoria da CNH (B 

para D): 61 pessoas sendo: 58 homens e 3 mulheres.  
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2.3. Procedimentos 

Para análise e distribuição frequencial dos resultados, os prontuários foram divididos em 

categorias amostrais referente à modalidade de avaliação da atenção concentrada, sendo: 1) 

Aquisição da CNH categoria A: Identificaremos em qual faixa etária incide uma maior procura 

pela obtenção da CNH, observaremos o nível de atenção nas faixas etárias pesquisadas e ainda a 

porcentagem de candidatos aptos e inaptos de acordo do TEACO-FF; 2) Aquisição da CNH B: 

verificaremos em qual faixa etária incide uma maior procura pela obtenção da CNH para essa 

categoria, abordaremos o nível de atenção nas faixas etárias pesquisadas, observaremos também o 

nível de atenção dos homens e compararemos com a capacidade de atenção concentrada das 

mulheres, confrontaremos estes dados e, por fim, a porcentagem de candidatos aptos e inaptos no 

TEACO-FF; 3)Renovação da CNH destinada à atividade remunerada versus Iniciantes B: 

procuraremos verificar possíveis diferenças no nível de atenção concentrada dos iniciantes 

comparando- os com a capacidade de atenção das renovações remuneradas de acordo com as 

amostras pesquisadas e ainda verificaremos a porcentagem de candidatos aptos e inaptos no 

TEACO-FF; 4) Mudança de categoria (B-D): abordaremos o nível de atenção nas faixas etárias 

pesquisadas e observaremos a porcentagem de candidatos aptos e inaptos conforme o resultado 

obtido no TEACO-FF. 

Em seguida os prontuários foram redivididos em categorias socioculturais de sexo e idade 

sendo: 18 a 25 anos: de acordo com o Portal do Trânsito Brasileiro (2008), 70% dos acidentes de 

trânsito ocorrem nessa faixa etária, de 26 a 35 anos: Incide uma maior procura pela mudança de 

categoria (sendo obrigatória avaliação psicológica) e os com mais de 36 anos: tendo em vista o 

estudo realizado por Rueda e Castro (2010), concluiu-se que a uma diminuição da capacidade de 

atenção em função da idade. Visando uma melhor comparação dos dados as três faixas etárias 

foram agrupadas em um mesmo gráfico. 

Salienta-se que os prontuários considerados como inaptos alcançam um percentil abaixo de 

30% (33,33) informação essa indicada no manual de aplicação do TEACO-FF a partir das tabelas 

normativas referentes às variáveis (idade e/ou sexo). Esse critério se mostra satisfatório, uma vez 

que visa resguardar a individualidade dos candidatos, respeitando a sua capacidade de atenção 

concentrada, em função da sua faixa etária e sexo. 

Diante disso o prontuário considerado apto e inapto não se leva em consideração apenas o 

teste de atenção concentrada TEACO-FF, mas envolve outros testes como personalidade e 

inteligência. “... O psicólogo considera o contexto total da testagem ao interpretar o resultado 

obtido, antes de tomar qualquer decisão” (Conselho Federal de Psicologia - CFP, 2001, p.47).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Iniciantes categoria A:  

Observamos neste estudo a maior procura dos homens na obtenção da Primeira Habilitação, 

Categoria A, comparado ao interesse das mulheres, nota-se uma grande diferença, pois de um total 

de 113 candidatos na categoria A, destes apenas 28 são mulheres.  

 Segundo os resultados obtidos nessa pesquisa a maior parte dos iniciantes categoria A estão 

na faixa etária entre os 18 a 35 anos (99 pessoas) dentre as 113 pesquisados, já os candidatos após 

36 anos representam apenas (14 pessoas), ou seja, a procura pela aquisição da CNH A ocorre na 

juventude, os homens demonstram uma preferência para obter esta carteira comparada à baixa 

procura das mulheres desta mesma faixa etária. Conforme observamos no gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Sexo versus a aquisição da CNH categoria A.  

  

3.1.1. Idades versus atenção:  

Os candidatos à primeira habilitação da categoria A, de acordo com o grupo pesquisado 

com idade entre 18 e 25 anos, a maioria são homens. No que se refere à avaliação da atenção nesse 

grupo, observa-se que eles apresentam um nível “médio” 32% (25,92) dos candidatos (n=81), em 

24% (19,44) com nível “média superior” e na “superior” 33% (26,73) na mesma faixa etária que 

pode ser observado no gráfico 2.  Já os candidatos com idade entre 26 a 35 anos há uma prevalência 

no nível de atenção dentro da “média” tanto os homens quanto as mulheres totalizando 44% (7,92) 

dos iniciantes da categoria A (n=18). Observou-se ainda que 43% (7,74) dos candidatos (n=18) 

encontram-se na classificação “média” sendo que 22% (3,96) deles estão na “média superior”. 

Conforme mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2: Analise do nível de atenção concentrada nos Iniciantes A. Fonte autor. 

 

Nos últimos cinco anos no Brasil tem ocorrido um aumento significativo na frota de 

motocicletas. Este fato justifica-se por ser um veículo de baixo custo, econômico e de baixa 

manutenção, além disto, facilita o deslocamento de pessoas principalmente nos grandes centros 

urbanos, contudo também ocorre um grande número de acidentes de trânsito envolvendo 

motociclistas as lesões e mortes aumentaram consideravelmente. Portanto pretendemos avaliar o 

nível de atenção desses candidatos que são aprovados na clínica de acordo com o grupo pesquisado. 

 

3.1.2. Aptos versus inaptos:  

Os iniciantes CNH A (n=113) apenas 27% (30,51) foram considerados inaptos e 73% (82,49) 

estão aptos a pilotar, de acordo com o TEACO-FF. Observa-se no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Analise dos candidatos Aptos e Inaptos. 
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3.2 Iniciantes categoria B:  

De acordo com o grupo pesquisado a maioria do candidato opta pela categoria B se 

comparada com a aquisição da CNH A, tendo esta categoria um número de candidatos 

significativamente maior. Os candidatos que optam pela aquisição da CNH B de acordo com os 

dados pesquisados incidem na faixa etária dos 18 aos 25 anos, conforme o gráfico 4.    

            

 
  Gráfico 4: Idades que incidem pela procura da Primeira Habilitação B.  
   

3.2.1. Idade versus atenção: 

Em relação aos níveis de atenção iniciaremos pela faixa etária de 18 a 25 anos 22% (25,30) 

dos testes analisados (n=115) encontravam no nível “médio”, já na classificação “média superior” 

25% (28,75) e “superior” com 37% (42,55). Percebe-se que os candidatos nessa faixa etária 

possuem mais atenção concentrada, e que ela tende a cair com o passar dos anos.  

Observa-se que os candidatos na faixa etária de 26 aos 35 anos encontra-se na “média” 39% 

(15,21), já na “média superior” são 33% (12,87) dos candidatos (n=39) e apresenta-se na 

classificação “superior” 22% (8,58) deles, com isso podemos concluir que essa faixa etária se 

predomina no nível “médio” de atenção de acordo com o grupo pesquisado. 

Os candidatos com mais de 36 anos predominantemente apresentam um nível “médio” de 

atenção concentrada com 39% (15,99) dos candidatos avaliados (n=41) nesta faixa etária, no 

entanto na “média superior” encontrou-se 20% (8,20) dos candidatos (n=41) e apenas 29% (11,89) 

possuem um nível “superior” de atenção. Podemos observar no gráfico 5. 
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Gráfico 5: Analise do nível de atenção concentrada nos Iniciantes B.  

 

É possível perceber um declínio no nível de atenção dos iniciantes da CNH categoria B na 

medida em que a idade aumenta, nos induz a afirmar que existe uma queda no nível de atenção 

com o passar da idade.  

Uma pequena parcela dos candidatos avaliados foi considerada inapta a prosseguir com seu 

processo de habilitação, sendo de apenas 11% (21,45) e os outros 89% (173,55) dos candidatos 

pesquisados (n=195), classificados como aptos, de acordo com o TEACO-FF conforme mostra o 

gráfico 6.  

 

Gráfico 6: Prontuários dos candidatos Aptos e Inaptos.  
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3.2.2.  Sexo versus atenção concentrada: 

Percebeu-se uma diferença significativa nos níveis de atenção dos candidatos, no que se 

refere ao sexo, pois os “homens” com idade entre 18 e 25 anos sobressaem sobre as “mulheres”, 

estando eles na classificação “superior” no início da vida, contudo vai diminuindo para “média” 

durante os anos, principalmente a partir dos 36 anos de idade. Já elas com idade entre 18 e 25 anos 

apresenta-se na “média” e com o passar dos anos particularmente após os 36 anos aumentam para 

a classificação “superior”, ou seja, os candidatos homens avaliados nesta pesquisa vão diminuindo 

sua capacidade de atenção concentrada de “superior” para “média” na medida em que vão ficando 

mais “velhos”. 

No entanto, com as mulheres ocorre o inverso da “média” aumentam para “superior”, ou 

seja, elas quanto mais velhas, maior seria os níveis de atenção, conforme mostra o gráfico 6. Vale 

ressaltar a necessidade de novas pesquisas. 

 

 
Gráfico 6: Análise do nível de atenção dos iniciantes B homens e mulheres.  

 

 

3.3. Renovação Remunerada versus iniciante categoria B: 

Percebemos através da nossa pesquisa com um total de 158 prontuários de renovação 

remunerada que 156 são homens e apenas 2 mulheres exerciam atividade remunerada da nossa 

amostra, por isso não foi possível cruzar dados no que se refere ao sexo. Já os iniciantes da 

categoria B têm 116 homens e 79 mulheres um número mais significativo da presença feminina.  

3.3.1. Idade versus atenção: 

Nas renovações remuneradas constatamos que a idade predominante dos candidatos esta 

em torno dos 30 anos de acordo com os prontuários pesquisados. Já os iniciantes da CNH categoria 

B incidem na faixa etária dos 18 aos 25 anos. 
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Segundo a pesquisa 30% (58,50) dos iniciantes da CNH categoria B encontra-se no nível 

de atenção concentrada “superior”. Já aqueles candidatos que estão renovando sua carteira 

remunerada há uma predominância do nível de atenção na “média” 36% (56,88) dos pesquisados 

(n=195). No índice “médio superior” ocorre uma incidência das renovações já remuneradas de 

24% (37,92) dos motoristas (n=158) enquanto dos iniciantes pesquisados revela 23% (44,85) dos 

candidatos (n=195). Os níveis de atenção “inferior” das renovações já remuneradas enquadram 3% 

(4,74) dos avaliados (n=158) e dos iniciantes apenas 2% (3,90) dos candidatos (n=195). Dos 

iniciantes pesquisados (n=195), 9% (17,55) desse encontram-se na “média inferior” e as 

renovações já remuneradas (n=158), demonstram 14% (22,12) dos avaliados (n=158) se 

enquadram nesse nível de atenção que podem ser confirmadas no gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7: Comparação do nível de atenção dos Iniciante da CNH categoria B em relação as Renovações Remunerada.  

 

Vale destacar que os iniciantes da CNH categoria B estão no nível “superior” com 30% 

(58,50) dos candidatos (n=195), ou seja, sobressaíram em relação às renovações remuneradas (158) 

que apresentam apenas 23% (36,34) nessa mesma classificação do TEACO-FF apesar da ansiedade 

no momento da obtenção da CNH esses iniciantes conseguem refletir um melhor desempenho se 

considerarmos que as renovações já remuneradas possuem CNH, salienta-se que essa diferença é 

mínima.  

Contudo, cabe ao psicólogo do trânsito se atentar a esses detalhes ao aplicar os testes e 

pontuar a necessidade da atenção no dia-a-dia tendo em vista o longo tempo que costumam 

trabalhar dentro e utilizando veículos assim estão em todo momento envolvidos com a dinâmica 

do transito como taxistas, motoristas de empresas e entregadores de mercadorias, para que esses 

motoristas realizem avaliação psicológica com maior seriedade.  
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3.3.2. Aptos versus inaptos:  

A junção dos candidatos iniciantes CNH B (195) e renovação remunerada (158) alcançaram 

85% (300) de aptidão no teste de atenção TEACO-FF e 15% (52,95) dos prontuários analisados 

foram considerados inaptos no TEACO-FF. Conforme o gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Analise dos candidatos Aptos e Inaptos.  

 

3.4. Mudança de categoria (B-D):  

A capacidade de atenção dos candidatos á mudança de categoria é de suma importância, pois 

além de serem maiores que os veículos convencionais podem coloca também vidas em risco que 

estão dentro e fora do veículo. 

Durante a pesquisa foi possível constata uma parcela pouco significativa das mulheres á 

mudança de categoria, ou seja, há uma maior incidência dos homens pela mudança de categoria, 

com a finalidade de dirigir ônibus, carreta, entre outros veículos. Outro dado marcante é ausência 

de candidatos à mudança de categoria com mais de 50 anos, durante o período pesquisado não 

tivemos nenhum candidato nessa faixa etária. 

3.4.1. Idades versus atenção:  

Em relação aos candidatos de 26 a 35 anos, apresenta-se na classificação “média” 36% 

(14,76) dos avaliados (n=41), posteriormente classificam-se na “média superior” e “superior” 27% 

(11,07) dos candidatos (n=41) em ambas às classificações, conforme se observa no gráfico 9.  

Os candidatos com mais de 36 anos demonstram um nível de atenção “superior” 35% (7) 

deles, já na “média superior” 15% (3) dos avaliados (n=20), sendo que na classificação “médio 

inferior” encontra-se apenas 5% (1) dos candidatos (n=20) gráfico 9. Porém os candidatos com 

menos de 35 anos apresentam-se na “média inferior” com 10% (2) dos avaliados (n=41) 

demonstrado no gráfico 9. 
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Gráfico 9: Analise do nível de atenção concentrada na Mudança de categoria B/D. 

 

O nível de atenção dos candidatos está dentro dos limites satisfatórios para condução de 

veículo que fazem transporte de carga inclusive inflamáveis (desde que se tenha o curso de 

movimentação de produtos perigosos exigido pelo DETRAN) e passageiros, contudo eles devem 

ser orientados para perceberem o quanto a desatenção no trânsito pode colocar vidas de condutores 

e passageiros em risco comprometendo a vida de muitas pessoas inseridas no sistema trânsito. 

“Pode-se pensar na necessidade de se preocupar mais com essa população. Uma vez que a falta de 

atenção apresentada por eles poderia comprometer a vida de muitas pessoas inseridas no sistema 

trânsito espera-se que eles apresentem níveis de atenção concentrada mais elevados, uma vez que 

muitas vezes eles transportam outras pessoas sobre sua responsabilidade” (Rueda, 2009, p.60 e 

61). 

3.4.2. Aptos versus inapto:  

Destes prontuários 92% (56,12) estão aptos a mudar de categoria B-D de acordo com o 

TEACO-FF e apenas 8% (4,88) dos candidatos (n=61) foram considerados inaptos como pode ser 

observado no gráfico10 logo abaixo.  
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Gráfico 10: Analise dos candidatos Aptos e Inaptos.  

                                  

 O interesse pela pesquisa surgiu para averiguar eventuais relação entre o nível de atenção 

dos candidatos e sua relação com os acidentes de trânsito. O que nos leva a refletir sobre a real 

relação da critica feita aos psicólogos do trânsito no que tange a desatenção como causa de um 

acidente de trânsito. É importante ressaltar que há uma série de fatores que podem provocar um 

acidente, como por exemplo, ofuscamento noturno, chuvas, neblina, condições da via e as 

condições do veículo. “O condutor, com o seu carro, em um ambiente que exige atenção 

concentração e direção segura. Entra, inevitavelmente, em conflito com as características desse 

ambiente ao dirigir sob influência de substâncias psicoativas, estressado, emocionado, fadigado ou 

sonolento” (Hoffmann, 2003, p.38 e 39). 

Atualmente uma das críticas feita à avaliação psicológica se refere à falta de continuidade ao 

avaliar o candidato sendo que esta é realizada apenas uma vez, “quando a pessoa vai tentar obter a 

sua primeira Carteira Nacional de Habilitação sem levar em conta as mudanças ocorridas nas 

pessoas com o passar do tempo” (Rueda, 2009, p.24).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos fatos foi possível verificar que o grupo pesquisado apresenta um nível de atenção 

concentrado satisfatória para obtenção da CNH e condução de veículos automotores tendo em vista 

que os dados apresentam na sua maioria um nível “médio” de atenção concentrada. Em relação á 

atenção necessária para o ato de dirigir, torna-se vital a participação do profissional da psicologia 

do trânsito a fim de intervirmos com qualidade junto ao comportamento dos usuários do trânsito e 

do transporte. Deve-se ressaltar a importância do aplicador “... o qual deve ser rigoroso e consoante 

com os manuais de aplicação, estar familiarizado com o teste, o local deve ser arejado, iluminado, 
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os objetos utilizados devem estar funcionando adequadamente e o aplicador deve criar um clima 

de confiança para que os resultados sejam alcançados” (CFP, 2001, p.36 e 37). 

Evidentemente o número reduzido de pessoas não nos habilita a dar o assunto por encerado, 

mas sem dúvidas abre um caminho para um debate e alguns questionamentos, como por exemplo, 

avaliação psicológica seria realizada também nas renovações sem remuneração da CNH junto ao 

exame médico que é realizado apenas a cada cinco anos tendo em vista a falta de continuidade da 

avaliação psicológica e levando em considerações os dados obtidos nessa pesquisa percebemos 

que o nível de atenção concentrada nas pessoas altera com o passar do tempo, pois ocorre uma 

diferença da capacidade de atenção nos homens em relação às mulheres, sendo que eles começam 

com uma pequena vantagem nestes níveis de atenção até aos 36 anos e elas melhoram sua atenção 

após esta idade. A pesquisa revelou ainda que há poucos trabalhos relacionados ao tema e existem 

varias fontes e arquivos disponíveis nas clínicas credenciadas junto ao DETRAN a serem 

exploradas. 
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