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TRÂNSITO E EXTERNALIDADES

AN P

As mortes e ferimentos das pessoas que circulam no sistema viário 
são reconhecidamente um problema gravíssimo, com enormes impli-
cações pessoais, sociais e econômicas, cujo custo gira em torno de 
2 a 3% do PIB dos países. Por este motivo, o tema é permanentemen-
te discutido, inclusive no plano internacional, por incentivo da ONU.

O objetivo deste artigo é analisar o enfoque predominante do fenôme-
no como “custo inevitável do progresso”, que se baseia em estudos 
históricos mostrando a “curva do aprendizado” aplicada aos aciden-
tes de trânsito, que revela o movimento de aumento inicial acelerado 
e redução posterior dos eventos. Isto será feito analisando a história 
da segurança de trânsito no Brasil e, com mais detalhes, o processo 
recente da massificação da motocicleta no Brasil que, até 2012, havia 
contabilizado 200 mil mortes e 1,6 milhão de pessoas com alguma 
forma de invalidez permanente.

ECONOMIA E ACIDENTES: “CURVA DE APRENDIZADO”?

Um estudo famoso do Banco Mundial (Kopits e Cropper, 2003) ana-
lisou a relação entre o nível de riqueza dos países e a segurança de 
trânsito nas suas vias e estradas. Conforme estudos anteriores já 
haviam mostrado, existe uma relação entre as duas variáveis apon-
tadas. No entanto, esta relação não é exata nem obrigatória, haven-
do muitos casos distintos da “média”. Em geral, vale a conclusão de 
que, em sociedades de renda muito baixa e que já têm uma frota de 
veículos motorizados, os índices de periculosidade – mortes por 
quantidade de pessoas e de veículos – são elevados em relação aos 
registrados nos países de renda alta. Em verdade, o gráfico que 
mostra esta relação tem frequentemente a forma de um “u” inverti-
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do, mostrando que os índices de periculosidade crescem até um 
ponto em que começam a diminuir, ponto este definido por um limiar 
de aumento da renda média dos habitantes. Isto permitiu a muitos 
estudiosos formular uma “lei” sobre o fenômeno que, no fundo, 
implica dizer que se o problema de segurança de trânsito é grave, 
com o passar do tempo ele vai melhorar. Este tipo de formulação 
coloca os planejadores em uma posição de comodismo, que rapida-
mente desliza para a postura irresponsável de que o problema da 
segurança de trânsito é um “custo do progresso” e, portanto, há 
pouco a fazer para combatê-lo. Esta linha de raciocínio criou tam-
bém uma terminologia específica, que passou a denominar o forma-
to de crescimento e decrescimento da curva de acidentes de “curva 
de aprendizado” (learning curve, na língua inglesa). Isto significa que 
durante um tempo há um grande aumento dos acidentes, quando as 
pessoas “aprendem” como lidar com a nova tecnologia.

Esta denominação seria cabível no caso de um período de educação 
formal, em que uma criança passa por um processo de tentativa e 
erro até aprender a ler e escrever. No entanto, esta denominação é 
imoral no caso dos acidentes de trânsito porque, por trás da palavra 
“aprendizado”, há milhares de pessoas que morreram ou se feriram 
gravemente.

A partir dos seus cálculos, Kopits e Cropper estimaram que, se nada 
fosse feito (a época era 2003), o índice de mortes por cem mil habi-
tantes chegaria a um pico em torno de 30 nos países em desenvolvi-
mento (seis vezes superior ao registrado em países desenvolvidos) 
antes de começar a cair. Baseados em estimativas da evolução da 
renda média nos países em desenvolvimento, os autores estimaram 
que os “picos” ocorreriam 20 a 30 anos após o ano de 2003.

Em estudo mais recente (Paulozzi, 2007), foram comparados dados 
de mortes no trânsito em 44 países com seus respectivos níveis de 
desenvolvimento econômico, medidos pelo PIB. A conclusão geral é 
a mesma do estudo de Kopits e Cropper, de que as taxas de morte 
por habitante são muito altas em países de renda média baixa, 
aumentam muito com o aumento da renda até atingirem um “pico” 
e depois se reduzem na medida em que a sociedade fica mais rica. 
No entanto, existe uma exceção notável à regra, muito importante 
para este texto: os índices de mortes em motocicletas não caem nos 
países de maior renda, reforçando a natureza intrinsecamente peri-
gosa do seu uso. Por exemplo, na União Europeia, enquanto as 
mortes no trânsito com os veículos que não sejam a motocicleta 
caíram de 69.147 em 1991 para 33.111 em 2008 (queda de 52%) as 
mortes de usuários de motocicleta passaram de 6.225 para 5.520 
(queda de 11%).
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Muitos países em desenvolvimento que não tinham a motocicleta 
como um veículo importante até 20 anos atrás e que a introduziram 
no trânsito desde então passaram por processos semelhantes ao do 
Brasil. O caso mais espetacular é o da China (Zhang et all, 2004). As 
motocicletas passaram de 23,4% da frota em 1987 para 63,2% em 
2001. No mesmo período, as mortes de motociclistas aumentaram 
5,5 vezes e os feridos em motocicletas aumentaram 9,3 vezes. Em 
2001, 18,9% dos mortos e 22,8% dos feridos no trânsito já eram 
usuários de motocicleta.

O aspecto mais importante desses estudos é que é possível aproveitar a 
experiência de países que iniciaram a sua motorização há muitas déca-
das, para evitar que seus piores impactos ocorram no mesmo grau em 
países que iniciam agora sua motorização. No entanto, esta é a conclu-
são que foi ignorada e esquecida no processo de liberação da motoci-
cleta no Brasil, mesmo tendo como um dos atores principais a indústria 
japonesa de motocicletas, que conhecia perfeitamente o comportamen-
to do fenômeno ao longo do século XX.

O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

A vida não existe sem riscos e todos nós corremos riscos no nosso 
dia-a-dia. A discussão que importa é qual risco aceitamos correr. Para 
isto, é necessário conhecer o que fazemos e sermos bem informados, 
por exemplo, sobre os remédios, os alimentos e equipamentos que 
usamos ou consumimos.

No plano de uma sociedade, o conhecimento dos riscos requer um 
bom sistema de informação da parte dos fornecedores de produtos e 
serviços, do governo e dos especialistas no tema. A partir das infor-
mações e da experiência acumulada em outras épocas ou em outras 
sociedades, podem ser tomadas medidas para reduzir ou eliminar os 
riscos. A atitude para analisar e tomar estas medidas é chamada de 
“princípio de precaução” (EEA, 2013). Por este princípio, toda vez que 
existem informações confiáveis que demonstram haver um nível inde-
sejado de risco, a sociedade pode precaver-se definindo formas de 
seu controle, para assegurar a vida e a saúde das pessoas. No entan-
to, mesmo que haja na sociedade indivíduos ou grupos que conhe-
çam problemas relevantes acerca de um produto ou processo, isto só 
resultará em ações preventivas se outros setores politica e economi-
camente importantes concordarem com a aplicação das medidas de 
precaução. Na maior parte dos casos, o produtor do bem não deseja 
mudar seu produto nem encarecê-lo, dado que está satisfeito com 
sua rentabilidade, e autoridades governamentais não querem perder 
arrecadação de impostos ou a oportunidade de ganhar a simpatia de 
parte da população com a oferta do novo produto.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

10

Principalmente com o desenvolvimento da indústria, a sociedade pas-
sou a usar uma grande variedade de equipamentos. Alguns deles 
podem ferir as pessoas, como o fogão a gás (explosão), o chuveiro 
elétrico (choque), o aquecedor a gás (envenenamento) e a panela de 
pressão (explosão). O desenvolvimento da medicina também trouxe 
novos remédios que em muitos casos eram perigosos para algumas 
pessoas, podendo até ser letais em casos extremos. No caso da 
mobilidade, a introdução de veículos motorizados criou acidentes de 
qualidade distinta e de grande intensidade.

Em todas as sociedades estes produtos e remédios foram introduzi-
dos com ou sem alertas sobre os seus eventuais perigos e em muitos 
casos foi grande o impacto na saúde das pessoas e às vezes na eli-
minação das suas vidas.

Deste ponto de vista, o automóvel e a motocicleta passaram pelo 
mesmo processo antes de chegar ao Brasil, tendo produzido uma 
história de milhões de pessoas feridas ou mortas. Para entender o que 
ocorreu no Brasil é necessário esclarecer o que se entende por segu-
rança de trânsito e como as formas de deslocamento se encaixam 
neste conceito.

Os produtos que são usados no ambiente doméstico estão próximos 
às pessoas e os fatores que podem desencadear um acidente estão 
diretamente ligados ao seu manuseio, uso ou consumo em um 
ambiente controlado. De uma forma ou de outra, as pessoas apren-
dem a usá-los para minimizar os riscos, embora ainda ocorram explo-
sões de botijão de gás ou de panelas de pressão, envenenamento por 
gás de aquecedor e ingestão indevida de remédios por crianças.

No caso dos veículos, o problema é completamente diferente, pois 
eles são usados em um espaço coletivo. Este espaço é disputado 
pelas pessoas em várias formas de circulação – a pé, de bicicleta, de 
ônibus, de moto, de carro – sendo o espaço definido por uma estru-
tura de calçadas e pistas, de construções de várias dimensões, de 
sinalização de trânsito, de cartazes de propaganda, de comércio 
ambulante, de árvores, de bancas de jornal e de outros equipamen-
tos. Circular por este espaço requer grande atenção e grande ativida-
de cerebral, para definir o trajeto e a velocidade desejada, identificar 
perigos e tentar evitá-los. Circular em vias públicas é um exercício de 
destreza, em que um espaço escasso é disputado por pessoas com 
interesses e necessidades diferentes. Por isto, as pessoas que circu-
lam em veículos maiores estão em condição favorável em relação às 
demais em caso de acidentes, porque a energia cinética da qual são 
detentoras é muito superior à dos demais usuários (Illich, 1974). Em 
consequência, circular a pé ou em veículos menores implica em uma 
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vulnerabilidade acentuada que só pode ser tratada por meio de medi-
das especiais, que considerem o ambiente de circulação com todas 
as suas características.

Por isso, assim como ocorreu com o automóvel nas primeiras déca-
das do século XX, o argumento da indústria de motocicleta de que 
“produz um veículo seguro” é falso. A motocicleta é incapaz de ofere-
cer proteção real ao seu usuário, no que se iguala à bicicleta. Portan-
to, o argumento só sobrevive em um ambiente de baixa escolarização 
e de ignorância em relação aos riscos, mediante a tática de nunca 
falar da insegurança natural do uso da motocicleta e de acentuar 
exclusiva e insistentemente as suas vantagens em conveniência pes-
soal, velocidade e custo.

A postura da indústria veicular sempre foi a de afastar-se do proble-
ma, ao invés de enfrentá-lo. O caso dos EUA – a maior indústria de 
automóvel do mundo – é exemplar. Quando o número de feridos e 
mortos passou a aumentar rapidamente nas primeiras décadas do 
século XX, a indústria começou a ser questionada por estudiosos e 
reagiu negativamente, mantendo a prática de mudar apenas a potên-
cia e o estilo do veículo. A indústria iniciou uma guerra para não 
melhorar a segurança do automóvel que durou trinta anos, quando foi 
forçada a ceder, principalmente no caso do cinto de segurança. O 
argumento central contra as mudanças foi o mesmo usado agora pela 
indústria de motocicletas, de que “o problema é o motorista e não o 
automóvel”, e foi acompanhado do argumento desavergonhado de 
que “segurança não vende automóvel” (Lemov, 2015, p. 50).

A postura da indústria que produz algo que acaba ligado à morte de 
pessoas frequentemente se apoia em um argumento típico, na forma de 
advertência: “não se pode punir o fabricante de facas pelos crimes 
cometidos com elas”. De fato, o fabricante de facas não pode alertar 
para que a faca não seja usada para ferir alguém, pois isto não é da 
natureza do “produto” faca, ela não foi fabricada com este objetivo e 
compete ao governo e à polícia fazer a fiscalização de segurança pública 
relacionada ao uso criminoso da faca. A própria motocicleta vem sendo 
intensamente utilizada para prática de furtos, roubos e assassinatos – 
hoje ela é o veículo preferido pelos assaltantes nas grandes cidades – 
mas isto não justifica nenhuma ação de restrição à sua compra ou ao seu 
uso, pois a indústria não fabricou a motocicleta para ser usada assim e 
não propõe esta forma de uso para a moto.

No entanto, a lógica de que “não se deve culpar a indústria de facas 
por seu uso pelos assassinos” não se aplica ao caso da motocicleta, 
como muitos propõem para “desculpar” o veículo das suas consequên-
cias letais. É o mesmo argumento falso sobre o “veículo seguro que é 
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mal utilizado”. No caso da moto não é possível criar um discurso 
dicotômico do tipo “mau uso versus bom uso” que pode ser usado 
para as facas, porque o seu uso é inerentemente perigoso no 
ambiente de trânsito e porque muitos fatores que causam acidente 
estão completamente fora da ação do condutor da motocicleta. A 
motocicleta não existe isoladamente, pois faz parte da sua essência 
ser utilizada em espaços públicos. Usada em espaços públicos, a 
periculosidade é inevitável. É por este motivo que, mesmo nos paí-
ses muito avançados em segurança de trânsito, os índices de mor-
talidade em motocicletas permanecem elevados, ao passo que os 
índices do uso dos demais modos de transporte caíram acentuada-
mente. É simplesmente impossível garantir a segurança de um 
motociclista no trânsito com outros veículos.

Na sua periculosidade, a motocicleta não está só, pois os demais 
veículos também têm o mesmo problema, embora com característi-
cas distintas quanto ao risco imposto aos seus condutores e passa-
geiros, ou a outros participantes do trânsito. Em todos os casos, o 
que é inaceitável é a falácia de que o veículo é seguro em si e que 
basta manejá-lo adequadamente para garantir a segurança.

O dever eticamente indispensável de alertar os usuários sobre os ris-
cos de usar um veículo no trânsito nunca foi obedecido no Brasil. Isto 
vale para a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o ônibus e o cami-
nhão. Mas isto obrigaria a indústria de veículos e especialmente a das 
motocicletas a fazer o que ela evita o tempo todo: revelar o risco real 
do seu produto. No caso da motocicleta a sua alta periculosidade foi 
camuflada e dissimulada. A indústria prefere criar textos falando na 
necessidade de usar o capacete e de respeitar as leis de trânsito 
(mensagens que foram tornadas obrigatórias a partir de 2009), ou 
seja, ela se limita à advertência subliminar de que a segurança no uso 
da moto é responsabilidade exclusiva do seu condutor, o que constitui 
o coração da falácia referida anteriormente.

No caso da segurança de trânsito no Brasil, o princípio da precaução 
nunca foi considerado. Conforme relata Beiguelman-Messina (2011, 
p. 101-102), a entrada do bonde elétrico na cidade de São Paulo foi

...bastante sofrida, pontuada por mutilações, mortes, prejuízos mate-
riais e muito medo desses bólidos que atingiam, no máximo, a marca 
de 18 km/h no período abordado. O novo meio de transporte (...) figu-
rava cotidianamente nas páginas de jornais. (...) os acidentes eram 
variados e em todos ficava patente o grau de perplexidade e inconfor-
mismo da população diante do novo veículo (...) é um bonde que 
descarrila na ladeira e se choca com uma loja, outro que mutila para 
sempre uma menina de 3 anos. Um que colide com uma carroça e leva 
seu proprietário a perder toda sua carga e seus cavalos, outro que 
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esmaga um pobre cachorro e aquele que põe fim à vida de um pedes-
tre desatento, explodindo seu corpo e separando os membros de seu 
tronco. A rua subitamente se transforma em escola, onde o paulistano 
aprenderá que o ritmo da cidade elétrica exige a interiorização de uma 
série de regras de comportamento e disciplina para que possa convi-
ver com o novo trânsito, a nova velocidade e a iminência da morte 
mecânica e impessoal. Quando os bondes elétricos começaram a 
circular, nem as ruas da cidade, nem os passageiros e motorneiros 
estavam preparados para usufruí-los, e não é por casualidade que os 
atropelamentos totalizassem 41,1% dos acidentes entre 1900 e 1905, 
seguidos pelos abalroamentos (26,6%) e as quedas de passageiros e 
pingentes desses velozes “elétricos” (24,40%).

Desde o início do nosso processo de motorização na década de 1930 
o Brasil teve índices elevadíssimos de insegurança no trânsito, pois os 
novos veículos foram inseridos no ambiente de trânsito sem nenhuma 
precaução em relação à segurança das pessoas. O erro cometido na 
entrada do automóvel na sociedade se repetiu como tragédia no caso 
da liberação da motocicleta. Quando foi obtida uma redução impor-
tante dos índices de acidentes pela primeira vez na nossa história, 
com o Código de Trânsito de 1997, a liberação e o apoio irresponsável 
à motocicleta eliminaram todos os benefícios obtidos. O conhecimen-
to acumulado em todo o mundo foi ignorado e permitiu-se que fosse 
concretizado o maior desastre social da história do trânsito brasileiro. 
Isto foi feito em nome do “desenvolvimento”, da criação de empregos 
e da “inclusão social” – que ao final revelou-se uma forma de exclusão 
ou de morte de quase dois milhões de pessoas.

Dentro da teoria do princípio da precaução existe uma discussão 
relevante que se refere ao perigo de criar barreiras ao desenvolvi-
mento de um processo que na realidade não implica nos riscos 
imaginados inicialmente – há vários casos assim na história da 
indústria mundial. Mas os temas da segurança de trânsito e espe-
cialmente dos riscos envolvidos no uso de motocicletas estão com-
pletamente fora deste âmbito, uma vez que seus riscos estão mas-
sivamente documentados há décadas.

O processo insensato não foi detido nem pela demonstração – pelo 
Ministério da Saúde do Brasil – das suas consequências trágicas. 
Por este e outros motivos a indústria de motocicletas vem recente-
mente investindo em outra forma de veículo, para ampliar o público 
comprador do seu produto. O veículo tem cilindrada mais baixa (50 
cc) e seu público é o adolescente. No seu anuário de 2012 (Abraci-
clo, 2012) o tema é tratado com destaque, sob o título “Inclusão 
social acelera com 50 cm3”. No texto (p. 102), as palavras são claras 
em suas intenções:
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Os brasileiros das classes socioeconômicas D e E têm encontrado 
uma forma facilitada de adquirir seus primeiros veículos motorizados. 
Esta opção é proporcionada pelos ciclomotores... que possuem pre-
ços muito atrativos. Com isso, o veículo pode ser adquirido em parce-
las suaves, abaixo dos habituais gastos mensais com o transporte 
coletivo. A percepção de que o sonho pode, facilmente, se tornar rea-
lidade estimulou milhares de brasileiros, principalmente do Nordeste 
do país, a comprar o produto (...) além disso, os ciclomotores são, 
muitas vezes, utilizados para geração de renda garantindo, mais uma 
vez, a inclusão social dessa parcela da população.

A seguir, o texto torna-se “responsável” e adverte os condutores de 
ciclomotores sobre a necessidade de usar os equipamentos de segu-
rança e de “cumprir à risca as determinações da legislação de trânsi-
to (...) reduzindo riscos de acidentes e evitando problemas com a fis-
calização”. É mais um texto que parte do princípio enganoso de que 
o veículo adequadamente equipado e dirigido com cuidado estará 
livre de riscos. A realidade trágica da motocicleta no mundo e no Bra-
sil desmente este logro de forma clara. É um princípio que ignora a 
natureza do ambiente de trânsito e a inviabilidade da inclusão e ope-
ração desprotegida de veículos pequenos. Mas que dentro de uma 
sociedade iníqua, fragilizada e desinformada funciona muito bem.

Uma das maiores especialistas brasileiras em saúde e violência 
(Minayo, 2004) resumiu de forma exemplar o que vem acontecendo no 
Brasil há décadas:

Nas últimas três décadas, os acidentes de transporte persistente-
mente ceifaram mais vidas de brasileiros do que os homicídios e 
suicídios e do que a maioria das doenças das quais nós temos tanto 
medo e frente às quais nos cuidamos. No trânsito, quase sempre, a 
maioria das pessoas – em grande parte os jovens – morre ou fica 
inválida por motivos banais que poderiam ser evitados. Porém, 
enquanto os homicídios e os suicídios provocam grande comoção 
social, os óbitos e as lesões do trânsito ocupam um espaço obscuro 
de leniência e permissividade.

FOI NESTE ESPAÇO ESVAZIADO DE CIDADANIA E CIVILIDADE 
QUE A INDÚSTRIA DE MOTOCICLETAS SE INSERIU COM 
GRANDE SUCESSO.IMPACTO GERAL NA MORTALIDADE

Quando analisamos a história do trânsito no Brasil torna-se claro 
que a adaptação irresponsável das nossas vias e cidades para o uso 
intenso por parte de condutores de automóveis no período entre 
1960 e 1990 trouxe enormes prejuízos para a segurança, saúde e 
qualidade de vida. Os ambientes de trânsito no Brasil tornaram-se 
inseguros e hostis aos usuários mais vulneráveis como pedestres e 
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ciclistas, gerando uma enorme quantidade de acidentes. Esta pri-
meira fase de nossa motorização caracterizou-se pela apropriação 
do espaço viário por grupos selecionados com acesso ao automóvel 
e com poder de pressão sobre o setor público responsável pelo 
trânsito. Uma das consequências mais negativas deste processo foi 
a ocorrência de um grande número de mortes: os dados oficiais do 
Denatran para o período entre 1960 e 1989 apontam 446 mil mortes, 
mas as informações são reconhecidamente falhas, podendo-se esti-
mar o número real em 600 mil pessoas.

Vem ocorrendo, desde os anos 1990, uma segunda fase, caracteriza-
da pela introdução acelerada e insensata de uma nova tecnologia – a 
motocicleta. A diferença mais relevante em relação à primeira fase é 
que agora os grupos sociais apoiados pelo poder público têm renda 
mais baixa que os grupos anteriores, dividindo-se majoritariamente 
entre a classe média baixa os grupos de baixa renda. Embora esta 
segunda fase de motorização venha ocorrendo em um ambiente de 
democracia formal (ao contrário da primeira fase), a ignorância histo-
ricamente construída no seio da sociedade permanece a mesma, 
abrindo espaço para propostas demagógicas e oportunistas, basea-
das no populismo e na retórica irresponsável. As motocicletas, assim 
como aconteceu com os automóveis 50 anos atrás, são habilmente 
trabalhadas como símbolos de “liberdade” e os riscos evidentes de 
sua utilização são tratados como “destino”, “vontade divina”, “preço 
inevitável do progresso” ou simplesmente “inabilidade do condutor”.

O processo de massificação da motocicleta no Brasil já deixou uma 
marca indelével que pode ser vista também por meio da evolução dos 
dados de segurança de trânsito no país. Conforme visto, a análise dos 
processos de introdução descuidada de veículos nas sociedades 
mostra que os acidentes e as mortes crescem exponencialmente até 
atingirem um ponto máximo. A partir daí os eventos começam a 
decrescer para patamares mais baixos. O caso brasileiro tem particu-
laridades que precisam ser analisadas com cuidado.

A figura 1 mostra a evolução do índice de mortes por cem mil habi-
tantes no Brasil no período entre 1930 e 2010. Entre 1930 a 1949 
(poucos anos antes da implantação da indústria automobilística) o 
índice era baixo devido à pequena frota de veículos que circulava no 
país: em 1929, havia 166.926 automóveis registrados (Gusmão, 1933). 
O índice cresceu no tempo em função do aumento das importações, 
sendo que em 1960 a frota e automóveis havia chegado a 570 mil 
unidades (Barat, 1975). A partir da implantação da indústria nacional, 
ele acelerou sua subida até o patamar de 20 mortes por cem mil habi-
tantes em 1990. Esta foi a primeira “fase selvagem” do trânsito brasi-
leiro, que se estima tenha causado a morte de 500 mil pessoas entre 
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1930 e 1990. Com a crise do início do início dos anos 1990, o índice 
recuou para subir acentuadamente após o crescimento econômico 
que se seguiu ao “Plano Real”, atingindo o pico histórico de 22,6 em 
1996. Com o Código de Trânsito de 1998 o índice diminuiu significa-
tivamente, começando a levar o Brasil para níveis mais civilizados de 
segurança de trânsito, tendo logrado reduzir o índice de mortalidade 
no trânsito para 17,5 em 2000. No entanto, o aumento exponencial do 
uso da motocicleta e do número de mortes a ela associado fez com 
que os índices voltassem a subir, criando a “segunda fase selvagem”. 
Nela, o índice alcançou novo patamar histórico, de 21,4 mortes por 
cem mil habitantes em 2010, semelhante ao verificado no ano anterior 
à aprovação do código de trânsito, doze anos antes. Ou seja, a expe-
riência acumulada em dezenas de países que têm motocicletas há 
muitas décadas foi ignorada no Brasil, eliminando os ganhos obtidos 
pelo Código de Trânsito e levando quase dois milhões de pessoas à 
morte ou à aquisição de deficiências permanentes.

A figura 1 mostra também que, caso as mortes em motocicleta tives-
sem aumentado a uma taxa anual de 2% (imaginando um crescimen-
to igual na frota de motos), os índices gerais de mortes no trânsito no 
Brasil seriam muito inferiores aos verificados, mantendo a tendência 
declinante conseguida com o Código de Trânsito de 1997. A estima-
tiva pode ser conservadora, considerando que, com menos motos, as 
pessoas usariam mais transporte público, que é uma forma muito 
mais segura de circulação.

Figura 1
Índice de mortes por cem mil habitantes, Brasil, 1930-2010

Fontes:  1930-1949: Abraspe (1983), IBGE (população) e interpolação para valor tender a 
um no início do período; 1950-1989: Abraspe (1983) documentos antigos DNER 
e Denatran 1990-2010: MS Datasus.
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Desenvolvimento econômico e segurança no trânsito: precisamos morrer antes de aprender?

CONCLUSÃO

Na história da humanidade há muitos exemplos de utilização de 
produtos perigosos e de existência de condições precárias de tra-
balho, que precisaram mostrar seus graves prejuízos até que a 
sociedade se mobilizasse para alterar a situação. Estes processos 
ocorreram na forma crua de “seleção natural”, matando ou ferindo 
gravemente milhões de pessoas, até que alterações na tecnologia, 
no produto ou no comportamento das pessoas suavizassem os 
impactos negativos. Assim, estes processos cobram um custo 
enorme à sociedade até que seus impactos negativos sejam redu-
zidos. No entanto, as pessoas prejudicadas não podem mais ser 
compensadas.

A “curva de aprendizado” é um conceito eticamente infeliz. Ela é na 
verdade a “curva da seleção natural”, que elimina os mais fracos 
ou os que não foram devidamente informados sobre os riscos. A 
sua aceitação é um compromisso com a barbárie. A massificação 
do uso da motocicleta no Brasil tem as mesmas características 
trágicas de “seleção natural”, assim como ocorreu com a introdu-
ção do automóvel a partir da metade do século passado. Este é o 
caminho seguido sempre que o produtor de um bem inerentemen-
te perigoso se recusa a admitir os perigos existentes e consegue 
evitar que seu produto seja avaliado pela sociedade, frequente-
mente ajudado pela inação do governo, por partes interessadas 
nos resultados econômicos do negócio e por dificuldades das pes-
soas de compreenderem o que está ocorrendo ou pode vir a ocor-
rer com elas. O que foi feito é o equivalente a obrigar pedestres a 
andar junto dos veículos na pista ou a liberar as bicicletas para 
circulação entre faixas de veículos motorizados, deles requerendo 
“um comportamento correto”, sob pena de serem culpados das 
mortes que se seguiriam.

A alternativa a esta visão baseia-se no fato de que a produção de 
conhecimento sobre os processos permite antecipar os problemas e, 
portanto, reduzir seus impactos. É uma obrigação moral de qualquer 
governo e dos responsáveis por novos processos e equipamentos 
que podem trazer risco às pessoas.
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