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A importância do gesto e da postura do pedestre na travessia. 

Freire, Lilian Rose1 

 

RESENHA  

Este trabalho aborda o uso do gesto do pedestre como instrumento de comunicação com o 
condutor, com o intuito de demonstrar o desejo do pedestre em realizar a travessia. Ao 
mesmo tempo em que questiona a importância i) da utilização do gesto; ii) da postura do 
pedestre que deseja fazer a travessia e iii) respeito à travessia pelo condutor. 

PALAVRAS-CHAVE: Travessia; respeito à travessia; gesto do pedestre; postura do 
pedestre. 

INTRODUÇÃO 

Após o início do Programa de Proteção do Pedestre2(PPP), foi publicada a Portaria 052/11, 
em 27 de maio de 2011, pela Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, 
introduzindo o “gesto do pedestre”, recomendando ao pedestre indicar com a mão sua 
intenção de atravessar a rua em faixas não semaforizadas. Desde a publicação da Portaria 
a Gerência de Educação de Trânsito da CET-SP vem acompanhando o comportamento de 
pedestres e condutores na “assimilação” deste novo recurso para auxiliar na travessia dos 
pedestres.  
São aplicadas sistematicamente pesquisas de opiniões com o objetivo de acompanhar e 
conhecer a evolução da campanha de respeito ao pedestre, legitimação do gesto e postura 
do pedestre quando está na faixa. De acordo com a evolução do PPP foram sendo 
necessárias informações para suporte à tomada de decisões e ao rumo educacional do 
Programa.  
O “gesto do Pedestre” por ser um comportamento “novo” na cidade se apresentava como 
uma “caixa preta” para os educadores de trânsito, então era preciso explorar toda 
informação sobre a apropriação desta nova alternativa de sinalização.  
Inicialmente, buscou-se saber se o pedestre tinha conhecimento que poderia utilizar o gesto 
para sinalizar seu desejo de travessia. Se ele fazia o gesto e se o julgava “importante”. E ao 
se verificar que “sim”, o pedestre julgava importante o gesto, então, precisava-se esclarecer 
o porquê do pedestre não utilizá-lo [inferência realizada após observação]. A questão que foi 
para as ruas, foi uma questão aberta, pois não havia hipóteses suficientes para formular 
uma questão com várias alternativas que dessem conta do “sentimento” do pedestre. 
A pesquisa sobre o gesto e os motivos de não o estarem utilizando evoluiu e foram 
levantados novos questionamentos. O que nos levou a postura do pedestre enquanto 
aguarda para realizar a travessia.  
 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS. 
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A pesquisa de exploração de dados foi direcionada de acordo com as informações obtidas a 
cada nova coleta de dados, pois a evolução da importância e conhecimento desta nova 
sinalização na cidade de São Paulo está, ainda, em fase de “reconhecimento” por parte da 
população, pois de acordo com Skinner (1969, p.402) “Educação é o estabelecimento de 
comportamento que seja vantajoso para o indivíduo e para os outros em um tempo futuro”.  

Na cidade de São Paulo a pesquisa foi construída conforme informações mais relevantes 
foram se revelando e resultou nas seguintes etapas: 

1ª Etapa 

Inicialmente, buscou-se saber se o pedestre e condutor tinham conhecimento da 
possibilidade de utilização do gesto. 

A pesquisa de opinião, tanto com condutores quanto com pedestres, foi realizada na região 
central até a Avenida Paulista. Por meio de questionários foram realizadas com a finalidade 
de se obter o grau de informação sobre o gesto de mão.  

Na coleta de 20 a 24 de maio de 2011, foram entrevistados 421 pedestres e 433 condutores 
e na coleta de 11 a 15 de julho, do mesmo ano, foram entrevistados 400 pedestres e 403 
condutores.  

A primeira coleta foi realizada alguns dias após a publicação da Portaria (27/5) e a segunda 
cerca de dois meses após. Os resultados obtidos estão apresentados no quadro, a seguir: 

Período da Coleta % de pedestres que tem 
conhecimento que podem 

utilizar o gesto 

% de condutores que tem 
conhecimento que o pedestre 

pode realizar o gesto 
20 a 24/05/2011 48,1% 57,3% 
11 a 15/07/2011 61,2% 77,6% 

 

Pesquisa sobre a importância em se fazer o gesto. 
Na coleta de 11 a 15 de julho, em que foram entrevistados 403 condutores, foi perguntado 
se eles julgavam importante o pedestre sinalizar com o gesto de mão sua intenção de 
atravessar a rua. Como resultado, 327 condutores (82%) disseram que o gesto era muito 
importante.  
Na coleta de 17 a 22 de julho foram entrevistados 400 pedestres, sendo perguntado a eles 
se julgavam importante sinalizarem com o gesto de mão o seu desejo de atravessar a rua. 
346 dos entrevistados (83,4%) responderam que era muito importante o gesto de mão. 

 

2ª Etapa 

Através de observação em vários cruzamentos da cidade percebeu-se que o pedestre 
pouco fazia o “gesto de mão”, então, optou-se por realizar nova pesquisa de opinião. Desta 
vez com o objetivo de identificar as razões do pedestre não utilizar o gesto para sinalizar. As 
entrevistas foram realizadas no período de 11 a 22 de julho de 2011. 

Entrevistando-se pedestres por meio de questionários, com respostas livres, com a 
finalidade de identificar as razões pelas quais não faziam o gesto.  
Dos 402 pedestres entrevistados, 243 (60,4%) apresentaram razões objetivas para não 
fazerem o gesto, 117 (29,1%) alegaram não sentir qualquer dificuldade em fazer o gesto e 
42 (10,4%) não deram respostas condizentes com pergunta.  
Dos 243 pedestres entrevistados que alegaram motivos para não fazer o gesto, observou-se 
que 135 deles (55,6%) disseram sentir-se inseguros com relação à atitude a ser tomada 
pelos motoristas, ou seja, julgam que os motoristas não irão respeitar o gesto, ou não 
sentem confiança que os motoristas vão parar, além de outros motivos.  
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O quadro, a seguir, ilustra todos os motivos apresentados: 

Motivos alegados pelos pedestres Relatos % 
Sentem-se inseguros em relação à atitude do condutor 135 55,6 
Desconhecem a campanha do gesto de mão 79 32,5 
Falta de hábito 11 4,5 
Fez mas não deu certo 9 3,7 
Não vê importância 6 2,5 
Timidez ou vergonha 6 1,2 
Total dos que responderam objetivamente à questão 243 100,0 

 

3ª etapa  

A pesquisa sobre o gesto e os motivos de não ser utilizado foi evoluindo e foram levantados 
novos questionamentos. Como a maioria dos pedestres havia respondido que o principal 
motivo por não se utilizar o gesto havia sido a “insegurança que sentem em relação ao 
condutor”, optou-se por questionar ao condutor sobre sua conduta em relação ao pedestre 
que está na faixa de pedestre e tem a prioridade de passagem. Muitos condutores 
responderam que gostariam de dar passagem, mas não sabiam exatamente quando o 
pedestre desejava atravessar ou se apenas “estava parado” na faixa, pois muitas vezes 
estava disperso. Fato que nos levou a pesquisa sobre a “postura do pedestre enquanto 
aguarda a travessia”. Optou-se, novamente, por pesquisa de opinião e observação. 

Atitude do pedestre demonstrando que deseja fazer a travessia 

Os pedestres quando questionados sobre qual atitude tomam para que o condutor perceba 
seu desejo de fazer a travessia, 55,6% (224) respondeu que “Não faz nada, aguarda uma 
brecha para atravessar”; 24,8% (100) respondeu que “faz o gesto do pedestre”; 13,2% 
(53) respondeu que “tenta fazer contato visual com o motorista”; 8,9% (36) respondeu que 
“coloca o pé ou se posiciona na faixa de pedestres”.  

Já os condutores ao serem questionados qual a atitude dos pedestres que melhor os 
auxilia a identificar quando o pedestre deseja fazer a travessia, responderam 51,1% (191) 
dos condutores que seria aconselhável os pedestres “fazerem o gesto do pedestre”; 
34,0% (127) responderam que se o pedestre “colocasse o pé ou se posicionasse na faixa de 
pedestres”, 15,5% (58) disseram que apenas um “contato visual” e 5,3% (20) disseram 
“nunca ter reparado”. Porém, é importante atentar que quando o condutor responde que o 
pedestre “fazer o gesto” ou “se posicionar na faixa” o auxilia a identificar que o pedestre 
deseja atravessar, não significa necessariamente que o condutor irá parar, e sim significa 
que ele “percebe” o desejo de travessia. 

Comportamento do pedestre enquanto aguarda a travessia. 

Um dos objetivos de investigação desta pesquisa de opinião surgiu a partir de observações. 
Em muitos casos, o condutor diminui a velocidade para dar preferência de travessia ao 
pedestre, ao se aproximar de uma faixa não semaforizada e visualizar o pedestre, porém, 
este não demonstra estar percebendo a atitude do condutor em parar o veículo e se mantém 
em atitude indiferente ou em outra “atividade”. Momento no qual, o condutor percebendo 
esta atitude deixa de dar preferência de travessia ao pedestre.  

Os condutores foram questionados quais são as “práticas” usuais do pedestre que fazem 
com que o condutor acabe por desistir de aguardar a travessia do pedestre. 53,2% (206) 
dos condutores respondeu que o “pedestre distraído, que fica olhando para os lados”; 46,3% 
(179) respondeu que o “pedestre na calçada falando ao celular”; 29,2% (113) “pedestre na 
calçada, mas conversando com outras pessoas” e 18,3% (71) “pedestre fumando e não 
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observando a movimentação dos veículos”. Foram permitidas respostas com até duas 
alternativas por condutor. 

O pedestre que está posicionado na faixa de pedestre como se desejasse realizar a 
travessia, mas que se mantém em atitude dispersa acaba por gerar dúvidas no condutor 
“que tem a intenção de parar”, mas não o faz por não conseguir constatar no pedestre sua 
real intenção. 

Atitude dispersa do pedestre durante a 
travessia 

 
% respostas 

Número de 
respostas 

Pedestre está distraído, olhando para os lados 53,2% 206 
Pedestre na calçada falando ao celular 46,3% 179 
Pedestre na calçada, mas conversando com outras 
pessoas 

29,2% 113 

Pedestre fumando e sem observar a movimentação 
dos veículos 

18,3% 071 

 

Respeito do condutor à travessia do pedestre. 

O pedestre foi questionado se o condutor tem respeitado mais sua travessia, 59,3% (252) 
responderam sentir-se mais respeitado. Do mesmo modo, o condutor foi questionado se tem 
respeitado mais a travessia do pedestre: 97,5% (390) condutores responderam que sim, tem 
respeitado mais a travessia do pedestre. 

 

Condutor Pedestre 

Tem respeitado mais a travessia 
do pedestre na faixa? 

O condutor tem respeitado mais 
sua travessia na faixa? 

SIM 97,5% SIM 59,3% 

NÃO 2,5% NÃO 40,7% 
 

4ª etapa 

Intervenção em campo a partir dos resultados - Como na etapa anterior havia sido percebido 
que o condutor muitas vezes deixava de dar preferência de passagem ao pedestre por não 
conseguir identificar se este desejava realizar a travessia. Pois, muitas vezes o pedestre 
está na faixa de pedestres, mas está ao celular, ou conversando com outra pessoa, ou 
fumando, ou até mesmo aguardando uma brecha entre automóveis para atravessar, entre 
outras atitudes que geram dúvidas. A equipe do Departamento de Educação na Rua (DRU) 
da CETSP optou por fazer um trabalho educacional em alguns cruzamentos da cidade de 
São Paulo, apresentando uma postura mais acertiva ao pedestre: posicionar-se na calçada, 
em frente a uma faixa de segurança [quando houver] deixando clara sua intenção – fazer 
contato visual com o condutor, sinalizar com o braço, olhar para os dois lados da rua para 
certificar-se que é seguro realizar sua travessia [conferir se os veículos pararam, inclusive a 
presença de motos nos corredores] e então realizar a travessia. Neste trabalho de 
intervenção educacional, o “homem faixa3” e orientadores de travessia 4conversaram 
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diretamente com os pedestres e explica
maneira espontânea e lúdica. Os orientadores vestia
travessia junto com os pedestres. 

5º etapa 

Pesquisa de opinião após intervenção educacional citada na etapa

As entrevistas foram realizadas em sete cruzamentos da cidade de São 
ação educativa e mostraram que a 
conhecimento que o pedestre pode realizar o “gesto do pedestre” para sinalizar seu desejo 
de realizar a travessia.  

Nesta nova pesquisa de opinião o pedestre ao ser questionado se teve conhecim
agora o pedestre pode erguer o braço para sinalizar o seu desejo de atravessar na faixa de 
pedestres, 87,1% [371] responderam ter conhecimento.

O condutor também demonstra ter este conhecimento, 90,0% dos condutores [377] dizem 
saber que o pedestre pode sinalizar com o braço seu desejo de travessia.

O gráfico a seguir mostra uma escala crescente do conhecimento que pedestre e condutor 
vem adquirindo da possibilidade de utilização do “gesto do pedestre”.

Observa-se nesta última entrevista de 
de conhecimento desde o início do Programa de Proteção ao Pedestre. E o condutor se 
equipara ao maior percentual que teve em agosto de 2011, momento em que a fiscalização 
foi intensificada. 
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para realizar a travessia assim como respeitar o espaço a ele destinado: a faixa de pedestre. Esses orientadores são pessoas 

desempregadas, integrantes de famílias de baixa renda, c

Desenvolvimento. 

 

Pesquisa de 

20 a 24/5/11

Pesquisa de 

11 a 

15/11/11

48,1%

61,2%
57,3%

77,6%

Conhecimento da campanha

Pedestres que tiveram conhecimento

diretamente com os pedestres e explicaram essa conduta de travessia segura de uma 
e lúdica. Os orientadores vestiam “mãozinhas amarelas” e realiza

travessia junto com os pedestres.  

enção educacional citada na etapa anterior. 

As entrevistas foram realizadas em sete cruzamentos da cidade de São Paulo onde houve 
a e mostraram que a maior parte dos pedestres e condutores tem 

conhecimento que o pedestre pode realizar o “gesto do pedestre” para sinalizar seu desejo 

Nesta nova pesquisa de opinião o pedestre ao ser questionado se teve conhecim
agora o pedestre pode erguer o braço para sinalizar o seu desejo de atravessar na faixa de 
pedestres, 87,1% [371] responderam ter conhecimento. 

O condutor também demonstra ter este conhecimento, 90,0% dos condutores [377] dizem 
e pode sinalizar com o braço seu desejo de travessia.  

a seguir mostra uma escala crescente do conhecimento que pedestre e condutor 
vem adquirindo da possibilidade de utilização do “gesto do pedestre”. 

se nesta última entrevista de opinião que o pedestre apresenta o maior percentual 
de conhecimento desde o início do Programa de Proteção ao Pedestre. E o condutor se 
equipara ao maior percentual que teve em agosto de 2011, momento em que a fiscalização 

                                                                                                                                                     

la cidade de maneira segura e cordial, respeitando-se o direito de ir e vir de cada cidadão, é uma 

das propostas educativas da CET. Para tanto, contamos com o projeto “Travessia Segura” onde orientadores de travessia 

foram designados para atuar em cruzamentos com índices de acidentes relevantes, sinalizando o momento mais seguro 

para realizar a travessia assim como respeitar o espaço a ele destinado: a faixa de pedestre. Esses orientadores são pessoas 

desempregadas, integrantes de famílias de baixa renda, cadastrados na SEMDET - Secretaria Municipal de 

Pesquisa de 

17 a 

25/08/11

Pesquisa de 

09/10 a 

04/11/11

Pesquisa de 

30/03 a 

30/04/2012

Pesquisa de 

18 a 

29/06/2012

76,8% 77,1%

66,9%

87,1%90,5% 83,6%
84,4%

90,0%

Conhecimento da campanha

Pedestres que tiveram conhecimento Condutores que tiveram conhecimento

6 

m essa conduta de travessia segura de uma 
“mãozinhas amarelas” e realizavam a 

Paulo onde houve 
maior parte dos pedestres e condutores tem 

conhecimento que o pedestre pode realizar o “gesto do pedestre” para sinalizar seu desejo 

Nesta nova pesquisa de opinião o pedestre ao ser questionado se teve conhecimento que 
agora o pedestre pode erguer o braço para sinalizar o seu desejo de atravessar na faixa de 

O condutor também demonstra ter este conhecimento, 90,0% dos condutores [377] dizem 

a seguir mostra uma escala crescente do conhecimento que pedestre e condutor 

  

opinião que o pedestre apresenta o maior percentual 
de conhecimento desde o início do Programa de Proteção ao Pedestre. E o condutor se 
equipara ao maior percentual que teve em agosto de 2011, momento em que a fiscalização 

                                                                      

se o direito de ir e vir de cada cidadão, é uma 

das propostas educativas da CET. Para tanto, contamos com o projeto “Travessia Segura” onde orientadores de travessia 

tos com índices de acidentes relevantes, sinalizando o momento mais seguro 

para realizar a travessia assim como respeitar o espaço a ele destinado: a faixa de pedestre. Esses orientadores são pessoas 

Secretaria Municipal de 

Pesquisa de 

29/06/2012

90,0%

Condutores que tiveram conhecimento



Mais da metade dos pedestres nunca fez o gesto apesar de pedestre e condutores 
julgarem importante. 

O Pedestre ao ser questionado se tem feito o gesto respondeu que sempre ou freqüente 
22,6% [92], raramente 25,4% [105] e nunca 52,4% [217]. Ou seja, mais da metade dos 
pedestres nunca fizeram o gesto. Porém, 91,1% deles [369] responderam que julgam 
importante fazer o “gesto do pedestre” quando for atravessar em faixas sem semáforo. 

Os condutores também sinalizam nessa direção, 54,2% [221] nunca viu um pedestre 
sinalizar seu desejo de travessia, 32,8% [134] diz que vê raramente. Freqüente ou sempre 
foram respostas de apenas 13% [53] dos condutores. Porém, mesmo não vendo os 
pedestres sinalizarem ou vendo raramente, 94,5% [376] condutores julga importante que o 
pedestre sinalize com o gesto seu desejo à travessia.

 

Qual o motivo de mais da metade dos pedestres não fazerem o gesto se 91,1% deles 
julga importante? 

De acordo com pedestres 36,7% deles [147] sentem insegurança em relação à atitude do 
condutor, seguido por 26,4% [106] que falam ser falta de hábito, 16,0% [64] responde ainda 
que o motivo de não fazer o gesto é por timidez ou vergonha. 

A seguir o quadro detalha as respostas obtidas por pedestres, tanto na primeira pesquisa, 
onde a questão foi formulada de maneira 
alternativas. 

 

  

Não considera o 

gesto importante

Considera o gesto 

importante

8,9%

91,1%

Pedestres consideram

o gesto importante

dos pedestres nunca fez o gesto apesar de pedestre e condutores 

O Pedestre ao ser questionado se tem feito o gesto respondeu que sempre ou freqüente 
22,6% [92], raramente 25,4% [105] e nunca 52,4% [217]. Ou seja, mais da metade dos 

destres nunca fizeram o gesto. Porém, 91,1% deles [369] responderam que julgam 
importante fazer o “gesto do pedestre” quando for atravessar em faixas sem semáforo. 

Os condutores também sinalizam nessa direção, 54,2% [221] nunca viu um pedestre 
eu desejo de travessia, 32,8% [134] diz que vê raramente. Freqüente ou sempre 

foram respostas de apenas 13% [53] dos condutores. Porém, mesmo não vendo os 
pedestres sinalizarem ou vendo raramente, 94,5% [376] condutores julga importante que o 

lize com o gesto seu desejo à travessia. 

Qual o motivo de mais da metade dos pedestres não fazerem o gesto se 91,1% deles 

De acordo com pedestres 36,7% deles [147] sentem insegurança em relação à atitude do 
[106] que falam ser falta de hábito, 16,0% [64] responde ainda 

que o motivo de não fazer o gesto é por timidez ou vergonha.  

A seguir o quadro detalha as respostas obtidas por pedestres, tanto na primeira pesquisa, 
onde a questão foi formulada de maneira aberta e nesta segunda que foi realizada com 

Considera o gesto 

importante

consideram

importante?

Não considera o 

gesto importante

Considera o gesto 

importante

5,5%

94,5%

Condutores

consideram o gesto

importante?
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dos pedestres nunca fez o gesto apesar de pedestre e condutores 

O Pedestre ao ser questionado se tem feito o gesto respondeu que sempre ou freqüente 
22,6% [92], raramente 25,4% [105] e nunca 52,4% [217]. Ou seja, mais da metade dos 

destres nunca fizeram o gesto. Porém, 91,1% deles [369] responderam que julgam 
importante fazer o “gesto do pedestre” quando for atravessar em faixas sem semáforo.  

Os condutores também sinalizam nessa direção, 54,2% [221] nunca viu um pedestre 
eu desejo de travessia, 32,8% [134] diz que vê raramente. Freqüente ou sempre 

foram respostas de apenas 13% [53] dos condutores. Porém, mesmo não vendo os 
pedestres sinalizarem ou vendo raramente, 94,5% [376] condutores julga importante que o 

 

Qual o motivo de mais da metade dos pedestres não fazerem o gesto se 91,1% deles 

De acordo com pedestres 36,7% deles [147] sentem insegurança em relação à atitude do 
[106] que falam ser falta de hábito, 16,0% [64] responde ainda 

A seguir o quadro detalha as respostas obtidas por pedestres, tanto na primeira pesquisa, 
aberta e nesta segunda que foi realizada com 

Considera o gesto 

importante

gesto



 
Motivos alegados pelos pedestres para não fazerem o gesto

Sentem-se inseguros em relação à atitude do condutor
Desconhecem a campanha do “gesto de mão”
Falta de hábito 
Fez, mas não deu certo 
Não vê importância 
Timidez ou vergonha 

Observa-se que há um deslocamento do percentual das respostas em relação à primeira 
consulta. Na primeira pesquisa, 32,5% dos pedestres diziam desconhecer a campanha do 
“gesto do pedestre”, nesta última pesquisa apenas 7,7% desconhecem o gesto. 
Anteriormente, 55,6% diziam sentir insegurança em relação à atitude do condutor, este 
percentual diminui para 36,7% enquanto alternativas como falta de hábito e timidez ou 
vergonha subiram para 26,4% e 16% respectivamente. 

Esse é um comportamento que caracteriza uma evolução na assimilação do uso do 
do pedestre”. Em um primeiro momento houve o desconhecimento, a
agora, paulatinamente, o pedestre começa a tomar conhecimento e avaliar o uso do gesto, 
passa a avaliar sua própria atitude em relação a fazer ou não o gesto, isto justificado pelo 
aumento no percentual de respostas como: ”falta de hábito”, “timidez ou vergonha”, “fez, 
mas não deu certo”. 

Na primeira pesquisa não havia sido coletada respostas do 
última pesquisa questionou-se, 
pedestre mas aqui ele é convidado a expor sua percepção quando está ao volante), o qual 
julga que o motivo de mais da metade dos pedestres nã
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se inseguros em relação à atitude do condutor 135 55,6% 
campanha do “gesto de mão” 79 32,5% 
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6 2,5% 
3 1,2% 

se que há um deslocamento do percentual das respostas em relação à primeira 
consulta. Na primeira pesquisa, 32,5% dos pedestres diziam desconhecer a campanha do 
“gesto do pedestre”, nesta última pesquisa apenas 7,7% desconhecem o gesto. 

te, 55,6% diziam sentir insegurança em relação à atitude do condutor, este 
percentual diminui para 36,7% enquanto alternativas como falta de hábito e timidez ou 
vergonha subiram para 26,4% e 16% respectivamente.  

Esse é um comportamento que caracteriza uma evolução na assimilação do uso do 
do pedestre”. Em um primeiro momento houve o desconhecimento, a desconfiança e 
agora, paulatinamente, o pedestre começa a tomar conhecimento e avaliar o uso do gesto, 

a a avaliar sua própria atitude em relação a fazer ou não o gesto, isto justificado pelo 
aumento no percentual de respostas como: ”falta de hábito”, “timidez ou vergonha”, “fez, 

Na primeira pesquisa não havia sido coletada respostas do condutor a este respeito, nesta 
 também, o condutor (lembrando que condutor também é 

mas aqui ele é convidado a expor sua percepção quando está ao volante), o qual 
julga que o motivo de mais da metade dos pedestres não estarem fazendo o gesto é 38,7% 
[155] é “falta de hábito” seguido de 22,9% [92] pelo fato dos pedestres sentirem 

MOTIVOS ALEGADOS PELO PEDESTRE PARA NÃO 
FAZER O GESTO

8 

Relatos % 
Jul/2012 

147 36,7% 
31 7,7% 

106 26,4% 
35 8,7% 
32 8,0% 
64 16,0% 

 

se que há um deslocamento do percentual das respostas em relação à primeira 
consulta. Na primeira pesquisa, 32,5% dos pedestres diziam desconhecer a campanha do 
“gesto do pedestre”, nesta última pesquisa apenas 7,7% desconhecem o gesto. 

te, 55,6% diziam sentir insegurança em relação à atitude do condutor, este 
percentual diminui para 36,7% enquanto alternativas como falta de hábito e timidez ou 

 

Esse é um comportamento que caracteriza uma evolução na assimilação do uso do “gesto 
desconfiança e 

agora, paulatinamente, o pedestre começa a tomar conhecimento e avaliar o uso do gesto, 
a a avaliar sua própria atitude em relação a fazer ou não o gesto, isto justificado pelo 

aumento no percentual de respostas como: ”falta de hábito”, “timidez ou vergonha”, “fez, 

condutor a este respeito, nesta 
o condutor (lembrando que condutor também é 

mas aqui ele é convidado a expor sua percepção quando está ao volante), o qual 
o estarem fazendo o gesto é 38,7% 

[155] é “falta de hábito” seguido de 22,9% [92] pelo fato dos pedestres sentirem 
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“insegurança em relação á atitude do condutor” e 19,0% [76] julgam que o pedestre não o 
faz por vergonha ou timidez, conforme demonstra o qua

Sentem-se inseguros em relação à atitude do 
condutor 
Desconhecem a campanha do “gesto de mão”
Falta de hábito 
Fez, mas não deu certo 
Não vê importância 
Timidez ou vergonha 

 

É importante observar que a alternativa mais citada pelo condutor foi “a falta de hábito” 
enquanto que o pedestre cita como primeira alternativa a “insegurança em relação ao 
condutor” como justificativa por não fazer o gesto do pedestre.

A utilização do gesto está sendo assimilada gradualmente

Ao compararmos a freqüência de utilização do
está se verificando de forma gradual. De acordo com dados comparativos, de novembro de 
2011 e junho de 2012, observa
utilizava o gesto para outro comportamento.

Além de ações da educação de tr
travessia e ampla campanha de mídia, divulgando a importância da utilização do gesto do 
pedestre. 
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“insegurança em relação á atitude do condutor” e 19,0% [76] julgam que o pedestre não o 
faz por vergonha ou timidez, conforme demonstra o quadro a seguir: 
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se inseguros em relação à atitude do 147 36,7% 
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106 26,4% 

35 8,7% 
32 8,0% 
64 16,0% 

É importante observar que a alternativa mais citada pelo condutor foi “a falta de hábito” 
enquanto que o pedestre cita como primeira alternativa a “insegurança em relação ao 

como justificativa por não fazer o gesto do pedestre. 

A utilização do gesto está sendo assimilada gradualmente 

Ao compararmos a freqüência de utilização do gesto pelo pedestre observamos
está se verificando de forma gradual. De acordo com dados comparativos, de novembro de 
2011 e junho de 2012, observa-se um deslocamento de 17% de pedestres que nunca 

o gesto para outro comportamento. 

lém de ações da educação de trânsito ocorrem a fiscalização para o respeito do condutor à 
travessia e ampla campanha de mídia, divulgando a importância da utilização do gesto do 
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“insegurança em relação á atitude do condutor” e 19,0% [76] julgam que o pedestre não o 

condutores 

92 22,9% 

40 10,0% 
155 38,7% 

14 3,5% 
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É importante observar que a alternativa mais citada pelo condutor foi “a falta de hábito” 
enquanto que o pedestre cita como primeira alternativa a “insegurança em relação ao 

gesto pelo pedestre observamos que seu uso 
está se verificando de forma gradual. De acordo com dados comparativos, de novembro de 

pedestres que nunca 

 

a fiscalização para o respeito do condutor à 
travessia e ampla campanha de mídia, divulgando a importância da utilização do gesto do 

11,00%
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CONCLUSÕES 

As pesquisas sendo realizadas concomitantemente ao desenvolvimento da campanha 
permitiu ter-se um panorama da evolução da apropriação que o usuário do trânsito fez da 
utilização do gesto. Quer seja em relação ao conhecimento da utilização do gesto, da 
frequência de uso e da importância de sua utilização. 

No decorrer da campanha de utilização do gesto, após ser apresentada a portaria que 
instituía seu uso, pode-se observar um acréscimo no conhecimento da possibilidade de sua 
utilização, 48,1% dos pedestres que tinham conhecimento no início da programa [maio 
2011] após o período de um ano, em junho de 2012, 87,1% diziam ter conhecimento. Já o 
percentual de condutores que diziam ter conhecimento, neste mesmo período, aumentou de 
57,3% para 90,0%. 

 O Mesmo ocorreu na importância que creditaram ao gesto, sendo que em junho de 2012, 
91,1% dos pedestres e 94,5% dos condutores entrevistas julgaram importante a utilização 
do gesto, como forma de comunicação para demonstrar o desejo de travessia. 

Quanto a frequência de utilização do gesto pelo pedestre verifica-se que seu uso está 
ocorrendo de forma gradual. De acordo com dados comparativos, de novembro de 2011 e 
junho de 2012, observa-se um deslocamento de 17% de pedestres que nunca utilizavam o 
gesto para outro comportamento. Ou seja, 17% que nunca haviam utilizado o gesto agora o 
realiza raramente, frequentemente ou sempre. 

Vários condutores relataram que os pedestres ficam “parados” na calçada e não 
demonstram o que desejam fazer. Ao se cruzar esta informação com o fato de que a maioria 
dos pedestres relata que “aguarda uma brecha para atravessar”, talvez responda o fato de 
os condutores observarem que eles ficam “parados” [aparentemente sem expressão], 
quando na verdade estes estão aguardando uma “brecha”. Salientando como hipótese, o 
pedestre está “parado” porque aguarda uma “brecha” e não que os condutores lhe deem 
preferência de passagem. O que gera outra hipótese, desta vez em relação ao direito de 
travessia do pedestre: o pedestre aguarda a brecha e não espera que o condutor pare, 
como se estivesse resignado com este fato “o condutor não vai parar mesmo”, como se a 
preferência à travessia não fosse dele e sim do veículo. 

Estas hipóteses ou indícios dão suporte à tomada de decisões tanto em nível de políticas 
públicas para redução de mortes de pedestres como pela educação de trânsito em suas 
ações e intervenções pedagógicas. 

Percebe-se a existência de evolução na assimilação do uso do “gesto do pedestre”, pois 
em um primeiro momento houve o desconhecimento, a desconfiança e agora, 
paulatinamente, o pedestre começa a tomar conhecimento e avaliar o uso do gesto, passa a 
avaliar sua própria atitude em relação a fazer ou não o gesto, isto justificado pelo aumento 
no percentual de respostas como: ”falta de hábito”, “timidez ou vergonha”, “fez, mas não deu 
certo” em detrimento da resposta majoritária que anteriormente pautava-se na desconfiança 
no condutor. Mesmo que modestamente o pedestre já inicia um movimento de incorporação 
a seu direito à preferência na faixa de pedestres. 
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