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Respeito à travessia de pedestres e utilização da seta, após implantação do 

Programa de Proteção ao Pedestre (PPP) da cidade de São Paulo. 

Freire, Lilian Rose1 

RESENHA  

Este trabalho apresenta três estudos que tem por objetivo acompanhar a evolução do 
respeito do condutor ao direito de travessia do pedestre e quanto à utilização da seta, após 
o início do Programa de Proteção ao Pedestre (PPP) da cidade de São Paulo. 

PALAVRAS-CHAVE: Travessia, utilização da seta, pedestre. 

INTRODUÇÃO 

Tendo em vista levantar dados para subsidiar programas e políticas de segurança no 
trânsito - além de orientarem a Educação de Trânsito - desde antes do início do Programa 
de Proteção do Pedestre (PPP2) vem-se realizando pesquisas com o objetivo de 
acompanhar a evolução do respeito do condutor ao direito de travessia do pedestre e à 
utilização da seta.  

Estão sendo desenvolvidos vários estudos, em vários cruzamentos, para se obter 
informações do comportamento do pedestre e condutor em situações diversas. Um grande 
ganho destes estudos é que além de quantificarem o respeito à travessia do pedestre e a 
utilização da seta, também colhem informações de pedestres e condutores sobre a 
percepção de respeitarem ou estarem sendo respeitados na travessia e quanto à utilização 
da seta. Comparar as contagens com a percepção dos usuários permitiu o avanço na 
compreensão do comportamento do pedestre e condutor, além da possibilidade de 
confrontar esses dados e levantar questionamentos. Somente o fato da criação de possíveis 
hipóteses para explicação do comportamento de respeito / desrespeito já se verifica como 
um avanço do conhecimento. 

As pesquisas tiveram início na região central até à Avenida Paulista, por ter sido nestes 
locais que teve início a divulgação da campanha do PPP e atualmente se encontra no 
décimo ciclo de contagens, sendo um estudo de caráter longitudinal. O segundo estudo foi 
realizado em cruzamentos das diferentes regiões da cidade devido à expansão do 
Programa, e o terceiro estudo foi realizado para se verificar a hipótese que a região central 
possuía maior respeito à travessia e à utilização da seta devido a maior intensificação da 
fiscalização. Hipótese esta que acabou não se verificando. 

 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS. 

Com o planejamento da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo em 
implantar o Programa de Proteção ao Pedestre (PPP) na cidade, iniciou-se, mesmo antes 
da instituição do programa, a coleta de dados para acompanhamento da evolução do 
respeito à travessia do pedestre. Este trabalho tem a pretensão de apresentar três estudos 
que foram realizados desde fevereiro de 2011. 

Estes estudos tiveram em comum a contagem de respeito à travessia nos cruzamentos, a 
contagem de utilização da seta para indicar uma conversão, além de entrevistas de opinião 
com condutores e pedestres para conhecer a percepção que tinham sobre o respeito. Sendo 
considerados como critério de seleção para que o cruzamento fizesse parte da contagem, a 
necessidade da existência de faixa de pedestre em conversão e que não fosse 
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semaforizado. Como critério às contagens de respeito/desrespeito levou-se em conta que, 
para que se caracterizasse o desrespeito, era necessário que tanto o veículo quanto o 
pedestre desejassem passar pelo mesmo local ao mesmo tempo. Foi considerado como 
desrespeito o condutor que não aguardasse o pedestre fazer a travessia, caso o pedestre já 
estivesse na pista intencionando atravessá-la, ou se fizesse um gesto sinalizando seu 
desejo de travessia.  

As contagens foram realizadas no horário das 07:30 às 09:30 horas, este horário foi 
escolhido por ser horário de pico matutino, quando a equipe de pesquisa está mobilizada 
para este fim. Em todos os estudos apresentados a seguir utilizaram-se pesquisas de cunho 
qualitativo e quantitativo. 

1º estudo 

Este primeiro estudo tem caráter longitudinal e seus dados vem sendo acompanhados em 
quatro cruzamentos da região central de São Paulo até a Avenida Paulista, sendo eles: i) 
Rua Haddock Lobo x Luís Coelho, ii) Rua Álvaro de Carvalho x João Adolfo, iii) Rua 
Francisca Miquelina x Dona Maria Paula e iv) Rua Quintino Bocaiúva x Riachuelo. 

Atualmente, já foram realizados 10 ciclos de contagens, entre o período de fev/2011 a 
abril/2013, sendo que a primeira coleta ocorreu antes da implantação do PPP, com o 
objetivo de se ter medições antes e durante o programa.  

No decorrer destes ciclos o percentual de respeito à travessia que em fevereiro de 2011 era 
de 10,4%, atualmente se estabilizou em 29,1%, representando, um acréscimo 18,7%. Além, 
de um aumento na utilização da seta de 9,3%. 

 

Contagens - Respeito à travessia do pedestre 

Nas três primeiras pesquisas anteriores à intensificação da fiscalização, o desrespeito foi de 
89,6%, 86,1% e 90,3%, respectivamente, a partir da quarta coleta [medida após 
intensificação da fiscalização], o percentual de desrespeito baixou para 74,9%. Na quinta 
coleta, obteve-se o menor percentual de desrespeito desde o início do programa, 67,8%. No 
oitavo ciclo o desrespeito voltou a cair, 72,7%, e se manteve em queda no nono ciclo 
apresentando um desrespeito de 71,0%, estabilizando-se agora neste 10º ciclo com 18,7% a 
menos desde o início das contagens, conforme mostra o quadro a seguir: 

Cruzamento 

Desrespeito à preferência do pedestre 

Coleta 
de 
14/2 a 
15/4/11 

Coleta 
de 
20/5 a 
24/5/11 

Coleta 
de 11/7 
a 
22/7/11 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/11 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/11 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/12 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/12 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/12 

Coleta 
de 
23/11 a 
04/12/12 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/13 

Riachuelo 87,0% 86,3% 90,1% 71,5% 64,4% 69,0% 70,7% 70,0% 69,3% 67,4% 

Dona Maria 
Paula 95,9% 90,4% 83,8% 73,2% 71,4% 64,5% 75,5% 70,2% 63,0% 66,4% 

Álvaro de 
Carvalho 90,2% 70,7% 92,9% 85,2% 82,7% 90,9% 91,8% 91,4% 86,8% 87,9% 

Haddock 
Lobo 91,2% 93,7% 92,6% 79,1% 67,2% 80,3% - - - - 

Média 89,6% 86,1% 90,3% 74,9% 67,8% 73,1% 73,7% 72,7% 71,0% 70,9% 
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Contagens - Utilização da Seta 

A média de utilização da seta, no conjunto dos cruzamentos pesquisados, manteve-se com 
poucas oscilações durante o intervalo das pesquisas, porém representando uma diminuição 
no índice de não utilização da seta de 9,3% desde o início das contagens, conforme 
demonstrado no quadro a seguir: 

Cruzamento 

Não utilização da seta 

Coleta 
de 
14/2 a 
15/4/1
1 

Coleta 
de 
20/5 a 
24/5/1
1 

Coleta 
de 
11/7 a 
22/7/1
1 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/1
1 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/1
1 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/1
2 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/1
2 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/1
2 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/1
2 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/1
3 

Riachuelo 71,6% 67,5% 66,9% 68,8% 62,4% 62,1% 62,3% 62,2% 62,4% 65,4% 

Dona Maria 
Paula 11,9% 6,6% 6,7% 10,5% 11,6% 5,7% 7,7% 6,7% 8,0% 11,6% 

Álvaro de 
Carvalho 49,4% 42,9% 40,9% 46,4% 39,9% 43,3% 37,8% 40,5% 40,6% 35,3% 

Haddock Lobo 16,9% 12,6% 16,2% 11,6% 12,2% 14,0% 10,5% 12,3% 13,7% 12,3% 

Média 47,2% 42,1% 42,2% 44,2% 40,8% 40,0% 39,1% 39,5% 40,0% 37,9% 

  

Percepções 

As percepções foram realizadas através de pesquisas de opinião com condutores e 

pedestres, com margem de erro de 5%. 

 O quadro a seguir ilustra os resultados das pesquisas anteriores e da atual. 

Percepção 
do 
pedestre 
em 
relação ao 
respeito 

Coleta 
de 14/2 
a 
15/4/11 

Coleta 
de 20/5 
a 
24/5/11 

Coleta 
de 11/7 
a 
22/7/11 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/11 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/11 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/12 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/12 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/12 

Coleta 
de 
23/11 a 
04/12/12 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/13 

Condutores 
dizem 
respeitar o 
direito de 
travessia 
do 
pedestre  

76,8% 85,2% 92,8% 95,5% 94,9% 91,0% 94,9% 91,1% 86,0% 88,2% 

  

Entrevistados 413 pedestres de 19/02 a 12/03/2013, 41,0% deles alegaram sentirem-se 
respeitados pelo condutor no seu direito de travessia, conforme quadro a seguir: 

Percepção 
do 
pedestre 
em relação 
ao respeito  

Coleta 
de 
14/2 a 
15/4/11 

Coleta 
de 
20/5 a 
24/5/11 

Coleta 
de 
11/7 a 
22/7/11 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/11 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/11 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/12 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/12 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/12 

Coleta 
de 
23/11 a 
04/12/12 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/13 

Pedestres 
não se 
sentem 
respeitados 
pelos 
condutores  

69,5% 68,6% 66,1% 71,1% 71,2% 67,5% 56,8% 62,0% 66,0% 59,0% 
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Na última pesquisa, de 19/2 a 12/03/2013, 91,4% ou 382 condutores dizem sinalizar uma 
conversão “sempre” ou “frequentemente”.  

Percepção 
dos 
condutores  

Coleta 
de 
14/2 a 
15/4/11 

Coleta 
de 
20/5 a 
24/5/11 

Coleta 
de 
11/7 a 
22/7/11 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/11 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/11 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/12 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/12 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/12 

Coleta 
de 
23/11 a 
04/12/12 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/13 

Condutores 
dizem 
utilizar a 
seta  

83,2% 85,0% 93,8% 97,2% 95,9%  95,7%  94,4%  95,8%  91,0% 91,4% 

 

Aos 413 pedestres entrevistados, nesta última coleta, foi-lhes perguntado se observavam 
que os motoristas acionavam a seta do veículo ao fazerem a conversão. Sendo que, 48,0% 
(198) deles responderam que o condutor sinaliza a conversão. Percebe-se que desde o 
início das coletas de dados, o pedestre vem percebendo que o condutor está sinalizando 
mais seu desejo de realizar a conversão, muito embora haja grande oscilação no percentual 
de opiniões, desde o início das pesquisas. Importante observar que desde a primeira coleta 
a percepção do pedestre não diminui nenhuma vez em relação à percepção inicial, onde 
apenas 28,8% percebiam a utilização da seta. 

O quadro a seguir ilustra a percepção dos pedestres em relação ao uso da seta pelo 
condutor nestes dez ciclos de contagem: 

Percepção 
pedestres 

Coleta 
de 14/2 
a 
15/4/11 

Coleta 
de 20/5 
a 
24/5/11 

Coleta 
de 11/7 
a 
22/7/11 

Coleta 
de 
22/8 a 
26/8/11 

Coleta 
de 
09/10 a 
04/11/11 

Coleta 
de 
07/02 a 
29/02/12 

Coleta 
de 
24/04 a 
04/05/12 

Coleta 
de 
06/08 a 
21/08/12 

Coleta 
de 
23/11 a 
04/12/12 

Coleta 
de 
19/02 a 
12/03/13 

Pedestres 
dizem que 
os 
condutores 
sinalizam  

28,8% 32,7% 50,8% 47,1% 41,7% 51,8% 65,6% 51,8% 60,0% 48,0% 
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2º estudo 

Em pesquisa realizada entre os dias 19 de março e 15 de junho de 2012 foram 
acompanhados quatro novos cruzamentos situados nas diferentes regiões da cidade, sendo 
eles: i) Av. Cruzeiro do Sul x Rua Darzan – Zona Norte, ii) Rua Apucarana x Rua Platina – 
Zona Leste, iii) Rua Princesa Isabel x Joaquim Nabuco – Zona Sul, e iv) Rua Doze de 
Outubro x Clemente Álvares – Zona Oeste. 

  
Contagens - Respeito à travessia do pedestre 

O percentual de respeito registrado no total geral das contagens nos quatro cruzamentos 
das quatro diferentes regiões foi de 12,8%, com uma margem de erro de 1,03% para mais 
ou para menos, em uma amostra que apresentou 4.028 conflitos entre pedestres e 
condutores. Conforme demonstrado no quadro a seguir: 

     

RESPEITO 

CRUZAMENTOS Respeitou 
Não 
Respeitou 

% 
Respeito 

Av. Cruzeiro do Sul x Rua Darzan - Zona Norte 
                

257  
                   

1.507  14,6% 

Rua Apucarana x Rua Platina - Zona Leste 
                

114  
                       

463  19,8% 

Rua Princesa Isabel x Rua Joaquim Nabuco - Zona Sul 
                  

44  
                       

228  16,2% 

Rua Clemente Álvares x Rua Doze de Outurbro - Zona Oeste 
                

101  
                   

1.314  7,1% 

TOTAL GERAL 
                

516  
                   

3.512  12,8% 

 

Contagens - Utilização da Seta 

Com relação ao acionamento da seta indicativa de mudança de direção para se realizar uma 
conversão, na amostra de 14.017 veículos, em coleta realizada de 19/03/12 a 15/06/12, a 
utilização da seta foi registrada em 76,8% dos casos, com margem de erro de 0,7% para 
menos ou para mais. 

O quadro a seguir ilustra a contagem referente à utilização da seta: 

     

SETA 

CRUZAMENTOS Sinalizou 
Não 
Sinalizou 

% 
sinalização 

Av. Cruzeiro do Sul x Rua Darzan - Zona Norte 
            
5.307  

                   
1.172  81,9% 

Rua Apucarana x Rua Platina - Zona Leste 
            
1.320  

                   
1.090  54,8% 

Rua Princesa Isabel x Rua Joaquim Nabuco - Zona Sul 
            
2.060  

                       
630  76,6% 

Rua Clemente Álvares x Rua Doze de Outurbro - Zona Oeste 
            
2.074  

                       
364  85,1% 

TOTAL GERAL 
          
10.761  

                   
3.256  76,8% 

 

Percebe-se que o respeito é menor no cruzamento das Ruas Apucarana com Platina, na 
Zona Leste, talvez justificado pelo fato do movimento de conversão da Rua Platina em 
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direção à Rua Apucarana apresentar sentido único e os condutores julgarem desnecessário 
o acionamento da seta. Enquanto o movimento de conversão V1a se manteve com uma 
utilização de seta entre 78,1% e 81% a utilização da seta no movimento de conversão V2a 
esteve dentro de 15,5% e 22,8% durante as quatro contagens realizadas. 

Porém, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, art. 35, a legislação 
determina que toda manobra com o veículo na via pública deve ser precedida de 
sinalização regulamentar. Já o art. 196 do CTB faz menção à infração e à 
penalidade. 

 

Percepções de pedestres e condutores em pesquisa de opinião 

As percepções de pedestres e condutores tem como base entrevistas de opinião a 426 
condutores e 427 pedestres, dentro de uma margem de erro de 5%. 

Em relação à percepção dos condutores sobre o respeito à prioridade de travessia do 
pedestre, nessa pesquisa, foram entrevistados 426 condutores, 96,7% ou 408 dos 
entrevistados alegaram que dão preferência de passagem ao pedestre que atravessa na 
faixa. 

Entrevistados 427 pedestres de 19/03 a 15/06/2012, 61,1% deles alegaram não sentirem-se 
respeitados pelo condutor no seu direito de travessia.  

Na mesma entrevista dos condutores (426 entrevistados), buscou-se obter com que 
freqüência acionavam a seta ao fazerem uma conversão. 414 ou 97,1% relataram que 
sinalizam com freqüência.  

Aos 427 pedestres entrevistados, foi-lhes perguntado se observavam que os motoristas 
acionavam a seta do veículo ao fazerem a conversão. Sendo que, 243 ou 57,2% deles 
responderam que o condutor SINALIZA a conversão.  

3º estudo 
O objetivo neste 3º estudo é verificar se a percepção de respeito se mantém em outros 
pontos da cidade. Tendo como critério de escolha nesta pesquisa a divisão feita pela área 
operacional da CET, o centro, a região interna ao minianel viário e a região externa ao 
minianel viário. E, tendo como hipótese inicial que a região central e a região interna do mini 
anel viário onde teve início a campanha educativa e a fiscalização [maio/2011] apresentaria 
um respeito maior do que a região externa ao mini anel viário que teve intensificada a 
campanha e fiscalização ao respeito no ano de 2012. 

Porém, a hipótese inicial que se esperava averiguar que era a de que a região central e a 
região interna ao minianel viário, por terem iniciado a campanha de proteção ao pedestre e 
a intensificação da fiscalização ao respeito à travessia do pedestre antes da região externa, 
apresentariam um percentual de respeito maior do que esta última região. Não foi o que se 
verificou. E sim a região externa ao minianel viário apresentando maior respeito à travessia 
do pedestre, seguida pelo centro e depois pela área interna ao minianel viário. 
Cruzamentos pesquisados: i) Rua Quintino Bocaiúva x Senador Feijó (região central), ii) 
Avenida Marquês de São Vicente x Rua Joaquim Manoel de Macedo (área interna ao 
minianel viário), e iii) Rua Guilherme Barbosa de Melo x Rua Sansão Alves dos Santos                                      
(área externa ao minianel viário). 
 
 
 

Principais Resultados – Contagens - Respeito à Travessia do Pedestre  

Em dois dias de contagem de respeito em cada um dos cruzamentos, verificou-se 3.055 
conflitos entre pedestres e condutores [quando pedestre e condutor desejam passar pelo 
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mesmo local ao mesmo tempo] e na média total 31,6% dos condutores respeitaram a 
preferência de travessia do pedestre, conforme descrito no quadro a seguir: 

 
1ª coleta 2ª coleta T O T A L 

Cruzamento 
Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Av.Marquês de x Joaquim M. Macedo - 
Barra Funda 382 19,90% 362 23,50% 744 21,60% 

Quintino Bocaiúva x Senador Feijó - Centro 929 33,40% 844 32% 
        
1.773  32,70% 

General Falcão x Sansão Alves Santos - 
Brooklin 232 44,80% 306 39,50% 538 41,80% 

Total Geral 
         
1.543  31,80% 1512 31,50% 

        
3.055  31,60% 

 

Observa-se que o percentual de respeito da Av. Marques de São Vicente com a Rua 
Joaquim Manoel Macedo é o menor dos três. Talvez explicado pelo “desenho” do 
cruzamento, pois o condutor vem de uma via principal de fluxo rápido e entra em via 
secundária. Muitos condutores citam, em pesquisas realizadas anteriormente pela Gerência 
de Educação de Trânsito da CETSP, o receio de frear e o veículo que vem atrás colidir.  

O Cruzamento da General Falcão com a Rua Sansão Alves dos Santos, localizada fora do 
mini anel viário, apresentou maior respeito por parte dos condutores. Este cruzamento, após 
observação, para verificar-se o motivo de maior respeito, levou à seguinte hipótese, os 
veículos que vem nos movimentos V1 e V2 necessitam diminuir a velocidade para entrar em 
rua de fluxo mais rápido [General Falcão]. O movimento v1 apresenta uma extensão da 
calçada [puxadinho azul] o que já pede maior atenção do condutor por ser uma situação 
diferente. O movimento v2 possui respeito ainda maior do que o movimento v1, fato devido 
ao grande volume de pedestres procedentes da Estação Berrini – Linha Esmeralda da 
CPTM, além deste movimento ser o único a apresentar alto índice de respeito e seta 
concomitantemente. O maior uso da seta talvez se deva ao fato que a maior parte do fluxo 
de veículos provenientes da Rua Sansão Alves dos Santos não faça o movimento V2 e sim 
entra à esquerda, sentido Marginal, que é o movimento de maior fluxo de veículos. 

No cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com Rua Senador Feijó observa-se grande fluxo 
de ônibus e taxis. Os ônibus quando circulam nas ruas ditam o respeito aos pedestres. 
Grande parte dos ônibus nesta região central aderiram ao PPP e estão respeitando a 
travessia, os veículos menores que estão ao lado acabam por parar também. Neste 
cruzamento observa-se um “círculo virtuoso”, ônibus e táxis respeitam, os outros veículos 
acabam por respeitar, os pedestres rotineiros da região sabendo do respeito “ousam” mais, 
nesta região há também uma intensa fiscalização e assim, um movimento alimenta o outro. 

 

 
Principais Resultados – Contagens - Utilização de seta 

 
Em dois dias de contagem de respeito em cada um dos cruzamentos, verificou-se um total 
de 2.741 que passaram pelo cruzamento e na média total 71,7%% dos condutores 
utilizaram a seta para indicar seu desejo de mudar de direção, conforme especificado no 
quadro a seguir: 
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1ª coleta 2ª coleta T O T A L 

Cruzamento 
Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Total da 
amostra 

% de 
respeito 

Av.Marquês de x Joaquim M. Macedo - 
Barra Funda 686 81,60% 727 88,60% 

        
1.413  70,90% 

Quintino Bocaiúva x Senador Feijó - Centro 185 67,00% 199 66% 
            

384  66,70% 

General Falcão x Sansão Alves Santos - 
Brooklin 396 51,80% 548 54,60% 944 53,40% 

Total Geral 
         

1.267  70,20% 
        

1.474  72,90% 
        

2.741  71,70% 

 

Observa-se que o cruzamento da Avenida Marquês de São Vicente com a Rua Joaquim M. 
Macedo, na Barra Funda, é o que apresenta maior utilização da seta, talvez pelo fato de o 
condutor julgar que para sair de uma via principal para secundária seja necessário sinalizar, 
pois o movimento normal de maior fluxo é o de seguir em frente em uma principal, fato 
também já apresentado em pesquisa anterior. 
 
Percepção de pedestres e condutores 

As percepções de pedestres e condutores tem como base entrevistas de opinião a 420 
condutores e 417 pedestres, com uma margem de erro de 5%.  
Em relação à percepção dos condutores sobre o respeito à prioridade de travessia do 
pedestre, na atual pesquisa, foram entrevistados 420 condutores, 91,9% ou 386 dos 
entrevistados alegaram que dão preferência de passagem ao pedestre que atravessa na 
faixa. 
Nos três cruzamentos pesquisados 35,1% [143] dos pedestres sentem-se respeitados pelo 
condutor em seu direito de preferência na travessia, sendo que, a contagem objetiva de 
respeito foi de 31,6%. 
Na mesma entrevista dos condutores (420 entrevistados), buscou-se obter, ainda, com que 
freqüência eles acionavam a seta ao fazerem uma conversão. A percepção que os 
condutores tem da utilização da seta é de 97,3% [409 respondentes].  Ao considerarmos a 
contagem objetiva, a utilização da seta nestes mesmos cruzamentos foi de 71,7%. 
Aos pedestres entrevistados (417 pedestres), foi-lhes perguntado se observavam que os 
motoristas acionavam a seta do veículo ao fazerem a conversão, 64,2% [267] dos pedestres 
entrevistados perceberam a utilização de forma freqüente.  

 
CONCLUSÕES 

Percebe-se grande dificuldade por parte dos condutores em dar preferência de passagem 
ao pedestre quando a situação identificada é a seguinte: o semáforo está aberto para o 
veículo, porém este irá fazer uma conversão e na conversão existe a faixa de pedestre, 
porém não semaforizada, e nestes casos a prioridade de travessia é do pedestre 

As justificativas dos condutores para não respeitarem a prioridade de travessia do pedestre 
são as mais variadas, mas em geral se referem ao seu próprio desconforto em relação a 
outros veículos (buzina, veículos “colados” na traseira), a situações de emergências 
(ambulâncias, viaturas policiais), período noturno.  

Quando se analisa as contagens por tipo de movimento num mesmo cruzamento, por outro 
lado, observa-se que, aparentemente, o condutor é mais cioso no uso da regra quando está 
em uma avenida mais movimentada e faz a conversão para uma transversal menos 
importante. É possível que a razão desse comportamento seja porque numa grande avenida 
ele se julga mais fiscalizado ou sinta algum receio relacionado com a segurança em relação 
aos outros veículos em movimento.  



9 
 

O que se percebe é que o respeito ao pedestre e a utilização da seta enquanto não se 
tornam rotina cotidiana do condutor, um respeito que deve ser acompanhado do ato de 
dirigir [o que em nosso caso, em nossa cidade representa uma mudança de comportamento 
frente ao volante] o que está definindo o uso da seta e o respeito ao pedestre é mais o 
contexto e o ambiente em que está inserido o cruzamento e a faixa de pedestre. É um 
conjunto de fatores próprios de cada cruzamento e de cada faixa que está determinando a 
atitude de muitos condutores que ainda não se apropriaram ou se comprometeram com o 
respeito às leis de trânsito e com um respeito maior de todos: o respeito à vida. 

Apesar de não se verificar, ainda, uma mudança cultural de assimilação da preferência da 
faixa de pedestres na cidade de São Paulo, é possível verificar que gradualmente 
condutores e pedestres começam a tomar atitudes dentro um comportamento mais acertivo, 
no que diz respeito ao seu uso. 
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