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Resumo 

 

ANÁLISE PSICOMÉTRICA DO INVENTÁRIO MULTIDIMENSIONAL DO ESTILO DE DIRIGIR  
MDSI – Multidimensional Driving Style Inventory 

 

Trata-se de uma investigação de desenvolvimento metodológico cujo objetivo foram 

adaptação, validação e verificar a fidedignidade do Inventário Multidimensional do Estilo de Dirigir 

(MDSI – Multidimensional Driving Style Inventory) para a língua portuguesa, aplicada para condutores 

que possuem Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir. No instrumento foram 

realizados os procedimentos de tradução - versão e retroversão; analise do instrumento de acordo 

com os critérios comportamental, de objetividade, de clareza, de simplicidade, de relevância, de 

precisão, de variabilidade, de modalidade, bem como critérios de amplitude e de equilíbrio; 

adequação do construto; análise semântica por parte dos alunos-avaliadores; definição e delimitação 

de amostras; escolha do método de aplicação do instrumento; e aplicação do MDSI. Através do 

programa de estatística “SPSS” os 44 itens definiram os 08 fatores: estressado, agressivo, negligente, 

perigoso, senso-emocional, preventivo, relaxante e desatento. A análise dos 206 questionários 

aplicados nos motoristas da cidade de Ribeirão Preto e região, utilizando uma escala Likert, variando 

de nunca até sempre, concluiu que quando os condutores apresentarem características de serem 

negligentes, percebe-se que há maior possibilidade de ser um motorista relaxante e menor 

possibilidade de ser um motorista preventivo; conforme aumenta o índice do motorista perigoso, 

maiores serão os índices do senso-emocional e desatento e menor o índice do fator preventivo; o 

motorista preventivo está negativamente associado ao fator desatento; os motoristas homens têm 

comprovadamente índices mais elevados nos estilo relaxante; as mulheres apresentam maiores 

índices no estilo desatento; na variável idade, quando mais alta a idade do sujeito maior será o seu 

índice do estilo preventivo e quando menor for a idade maiores serão os índices dos fatores perigoso, 

senso-emocional e desatento. Foi realizada a análise de fidedignidade de cada item, onde 77,27% 

não apresentaram variação significativa; na análise da fidedignidade de cada sujeito: apresentou um 

alto índice de correlação de 0,6198. O teste MDSI deve ser aplicado em todos os motoristas que irão 

renovar a Carteira Nacional de Habilitação ou que tiveram sua Carteira Nacional de Habilitação 

suspensa ou cassada, pois servirá de aconselhamento, sem caráter reprovativo, apenas informativo. 

 

Palavras chaves: 

Escalas; Acidentes de trânsito; Riscos de acidentes 
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Summary 

 
Psychometric analyses of  Multidimensional Driving Style Inventory 

 

This is about an inquiry of methodological development whose objective was adaptation, 

validation and to verify the reliability of the  Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI - 

Multidimensional Driving Style Inventory) for the Portuguese language, applied in conductors who 

possess National Wallet of Qualification or Permission To Drive. In the instrument had been carried 

through the translation procedures – in both directions; analyzes of the instrument in accordance with 

the criteria of behavior, of objectivity, clarity, simplicity, relevance, precision, variability, modality, as 

well as criteria of amplitude and balance; adequacy of construct; analysis semantics on the part of the 

pupil-appraisers; definition and delimitation of samples; choice of the method of application of the 

instrument; and application of the MDSI. Through the program of the 44 statistics "SPSS" item had 

defined the 08 factors: stressed, aggressive, negligent, dangerous, sense-emotional, preventive, 

relaxing and neglect. The analysis of the 206 questionnaires applies in drivers of Ribeirão Preto city, 

using a Likert scale, varied of never until always, concluded that when the conductors to present 

characteristics to be negligent, perceived that he has greater possibility of being a relaxing driver and 

lesser possibility of being a preventive driver; as it increases the index of the dangerous driver, bigger 

will be the indices of sense-emotional and neglect and lesser the index of the preventive factor; the 

preventive driver is negatively associated with the negligent factor; the men drivers confirmedly have 

elevated indices in the relaxing style; the women present greater indices in the negligent style; in the 

variable age, when higher the age of the citizen biggest will be its index of the preventive style and 

when lesser it will be the age biggest will be the indices of the factors dangerous, sense-emotional and 

neglect. The analysis of reliability of each item was carried through, where 77.27% had not presented 

significant variation; in the analysis of the reliability of each citizen: it presented a high index of 

correlation of 0,6198. Test MDSI must be applied in all the drivers who will go to renew the Wallet 

National of Qualification or that they had its National  Wallet Qualification suspended or annulled, 

therefore will serve of advising , without reprobation character, only informative.  

 

Keywords: 

Scala; Traffic accidents; Accidents riscs 
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INTRODUÇÃO 
 

A problemática do trânsito acompanha a humanidade por inúmeras décadas; 

como se sabe, no primeiro século antes de Cristo, o congestionamento era uma 

característica do tráfego em Roma. Um dos primeiros atos de Júlio César, ao tomar 

o poder, foi banir o tráfego de rodas do centro de Roma durante o dia. Logo após, 

Adriano limitou o número total de carruagens que poderia entrar na cidade. 

Leonardo da Vinci, no século XVI, ofereceu uma solução para o aumento do 

trânsito nas cidades e os problemas dos pedestres: propôs colocar os passeios e o 

leito carroçável em níveis diferentes. No século XVII, em várias cidades européias, 

era proibido estacionar em certas ruas e em diversas vias havia tráfego de mão 

única. Porém, só no começo do século XX se montou um sistema que tornaria 

possível a interação diária de milhões de pessoas e veículos, criando-se normas 

cuja observância têm como alvo principal à segurança na circulação.  

Os grandes problemas com o trânsito surgiram com o aparecimento da 

diligência no século XVII, e depois com o automóvel, no século XIX.  Em 1895, 

surgiu o primeiro automóvel, e na tarde do dia 13 de setembro de 1899 morreu em 

Nova York o primeiro homem, vítima de acidente automobilístico. A primeira de 

milhares e milhões, cuja estimativa supera o patamar de 30.000 mortes por ano, 

somente no Brasil. O fenômeno morte no trânsito torna-se um problema social dos 

mais graves já observados; os cidadãos, infelizmente, já não se assustam com os 

inúmeros casos de acidentes que ocorrem, passando a encará-los com uma postura 

tendente à banalização, ao descaso e ao comodismo; assume-se uma atitude de 

descrédito e conformismo como se fosse a única possível. 

O atual Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997), que entrou em vigência no ano de 1998, tem como objetivo principal 
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reformular as perspectivas do trânsito, proteger o sistema de tráfego e seus usuários 

e dar condições de exigibilidade às suas disposições. A segurança é fator 

fundamental deste sistema de normas. 

A lei em questão, além de definir o que seja o trânsito, estabelece os 

parâmetros e responsabilidades inerentes ao Sistema Nacional de Trânsito no Brasil 

no artigo primeiro e seus parágrafos do CTB, nestes termos: “O trânsito de qualquer 

natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por 

este Código.” 

“§ 1º 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”. 

“§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos 

órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, 

no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar 

esse direito“. 

“§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 

manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito 

do trânsito seguro”. 

Para melhor compreender e definir trânsito, faz-se necessário entender que 

o sistema é definido por três subsistemas principais: a via, o veículo e o homem.  

1) A Via 

Em sentido mais amplo, esta definição não quer dizer apenas a pista, mas 

engloba o tipo de pavimento, a sinalização vertical (placas de regulamentação, 

placas de advertência, placas de indicativas, placas de educativas, placas de 
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serviços auxiliares, placas de sinalização especial para pedestre, placas especiais 

de advertência e placas complementares de regulamentação e advertência), 

sinalização horizontal (marcas no piso: faixa de pedestre, faixa de retenção, divisão 

de fluxos, faixa de integração e faixa de desaceleração e marcas de canalização), 

sinais sonoros (apito), sinais gestuais (realizado por condutores e fiscais do trânsito), 

luminosos (semáforos), barreiras (que restringem o tráfego) e dispositivos auxiliares. 

Ainda neste sentido, é fundamental lembrar que a via é composta por um 

ambiente natural, um ambiente constituído e suas condições climáticas. 

2) O veículo 

O segundo subsistema pode ser classificado de acordo com vários critérios; 

por exemplo, quanto à tração (motor, elétrico, propulsão humana, tração animal, 

reboque ou semi-reboque); quanto à espécie (de passageiros, de carga, misto, de 

competição, de tração, especial e de coleção); quanto à categoria (oficial, missão 

diplomática, repartições consulares de organismos internacionais acreditados junto 

ao Governo Brasileiro, particular, de aluguel, fabricante, experiência, aprendizagem 

e representação oficial); etc. 

Todos são compostos de comandos individuais para determinar a sua 

direção, regular a velocidade, sistema de freios e ainda meios de comunicação, de 

iluminação, de ampliação do campo visual e de amortecimento de choques. 

3) O Homem 

Sem dúvida é a variável de maior importância no sistema de trânsito, 

mostrando-se a maior fonte de acidentes estima-se que mais de 90% dos acidentes 

de trânsito sejam resultado deste subsistema, o que o torna o mais complexo de 

todos. 
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Analisando esta variável, não se deve esquecer que é composta por 

motoristas, motociclista, ciclista, pedestre, policias, engenheiros e autoridades, que 

de maneira direta ou indireta fazem parte deste subsistema. 

Em alguns paises, como os Estados Unidos, este sub-sistema é dividido de 

uma forma conhecida como os 3 E’s (1998): Education (Educação para o trânsito no 

lar, na escola, nos centros de formação de condutores e pedestres), Engineering 

(Intervenção da Engenharia, com finalidade de melhorar o máximo possível às vias e 

veículos, tornando-os mais seguro), Enforcement (Esforço Legal, que engloba a 

legislação e o policiamento, especialmente na fiscalização e na imposição de 

multas).  

Segundo Stradling e Meadows (2003), existem três aspectos básicos na 

direção veicular que podem ser definidos como habilidade-básica, regra-governo e a 

expressão da atividade de um indivíduo ou grupo. São aspectos importantes que 

permitem que o indivíduo seja socializado e torne-se um membro da sociedade 

motriz. A primeira fase corresponde ao domínio da técnica de dirigir (o motorista 

aprende a controlar o veículo, posicionar e manobrar o veículo – ligando, colocando-

o em movimento, parando, guiando, controlando a embreagem, troca de marchas, 

invertendo o sentido, manobrar utilizando o espelho retrovisor); até que este 

motorista atinja determinado nível de domínio pragmático sobre o veículo, é comum 

que se sinta inseguro. A segunda fase corresponde ao aprendizado do motorista na 

via: trata-se de uma fase de sociabilização no trânsito, ou seja, o motorista deve 

aprender a antecipar as situações e atitudes dos outros condutores, inclusive 

aprendendo técnicas corretivas para possíveis erros dos outros motoristas, tais 

como falta de sinalização, ações inesperadas, etc. A última fase diz respeito à 

expressão da personalidade do motorista: a maneira pela qual dirige e estabelece 

identidade com atitudes e características de determinados grupos. 
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Quando se fala em trânsito, é muito comum a postura dos motoristas, 

interagindo no trânsito, como se fosse um jogo, uma vez que o trânsito é um espaço 

de domínio público, sendo formado por um sistema cultural, que conta com várias 

situações inesperadas. Mostra-se interessante à interação das situações reais com 

as situações lúdicas. Desta forma, o jogador/motorista assimila, além da 

representação da realidade, a existência de regras que “podem” (ou poderiam) ser 

reformuladas, rapidamente. 

Neste sistema há o processo fundamental de socialização do indivíduo e de 

formação da sua personalidade. Johan Huizinga (1993) define o homem como o ser 

que brinca e, nesse sentido, afirma em seu livro Homo Ludens: 

“O jogo é um traço essencial, talvez o mais importante das 
sociedades humanas. Diferentemente dos outros animais que 
brincam, o homem é o único que faz conscientemente e 
durante toda a vida para obter prazer”. (Huizinga 1993: 47). 

 

Cabe citar o estudo desenvolvido por Biaggio e Spielberger (1992), que, 

através da análise da escala STAXI, analisaram os acidentes de trabalho e trânsito. 

Esta análise serviu para compor um manual de características de ansiedade, raiva e 

depressão. Este trabalho é composto de oito sub-escalas que medem estado 

(estado transitório de raiva, no momento de aplicação do teste), traço (traço estável 

de raiva crônica), temperamento (sub-escala da escala de traço, indicando tendência 

crônica a sentir raiva), reação (sub-escala de traço, indicando tendência a reagir com 

raiva em situações de ameaça ao ego e à auto-estima), raiva para fora (tendência a 

agredir outros ou o ambiente), raiva para dentro (tendência inconsciente a culpar-se 

a si próprio, podendo levar à depressão), controle da raiva (tendência consciente a 

controlar a raiva, suprimi-la) e expressão de raiva (medidas globais de raiva, levando 

em conta as três escalas anteriores). Concordando com os autores anteriores, 

Saccomori (1997) investigou reações de ansiedade e raiva em acidentados de 
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trabalho e de trânsito utilizando o IDATE e o STAXI. Ambos encontraram escores 

mais altos em estado e traço, tanto de raiva quanto de ansiedade. Além disso, 

encontrou diferenças interessantes entre os sexos, com os homens apresentando 

escores mais altos em raiva para fora e sendo mais ansiosos com relação a 

acidentes de trabalho, enquanto que as mulheres eram mais ansiosas quando 

tinham sofrido acidentes de trânsito.  

Portanto, deve-se lembrar que o processo de formação dos motoristas é de 

suma importância para a diminuição de acidentes de trânsito, pois será neste 

momento que se dará a formação da personalidade do motorista, cujos traços o 

acompanharão por toda a vida. Segundo estudos relatados por Waylen e Franc 

(2002), no qual são citados  estudos realizados por Harrão, Campo e Kirkwood, 

(1996); Harrão e Campo, (1998); Harrão, Brandt e Dawe (2000), através de pesquisa 

desenvolvida na Nova Zelândia, analisando os moldes do comportamento de 

envolvidos em acidentes de trânsito, observaram as mesmas características de 

personalidade tanto em motoristas mais velhos como nos muito jovens. 

Contrariamente, Gullone, Moore, Musgo e Boyd (2000) relataram que a 

idade e sexo apresentam diferenças no comportamento de risco ao dirigir. Os 

adolescentes mostram uma tendência para se envolver em acidentes em datas 

específicas, enquanto que o grupo de indivíduos mais velhos apresentou 

comportamento relapso em relação ao ato de dirigir. Por outro lado, deve-se levar 

em consideração que muitos motoristas jovens não atingem idade adulta, por 

perderem a vida antes. Neste estudo também foi observada uma diferença 

discrepante entre idade e sexo, sendo que homens assumem uma atitude de risco 

maior que as mulheres, tanto adultos quanto adolescentes. 

O condutor adolescente e sua relação com a maior mortalidade no trânsito é 

um fenômeno extremamente complexo, que pode, em parte ser explicado pelas 
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características próprias da faixa etária, tais como imaturidade, o sentimento de 

onipotência, tendência para superestimar suas capacidades, pouca experiência e 

habilidade para dirigir e comportamento de risco (Lui et al., 1998; Rivara et al., 

1998), que são influenciados pela pressão exercida pelo grupo e pela imaturidade 

emocional típica da idade, podendo ser potencializados pelo uso de álcool e/ou 

outras drogas ao dirigir, excesso de velocidade, manobras ilegais e falta do uso de 

equipamento de proteção (Lui et al., 1998; Mao et al., 1997; Phebo & Dellinger, 

1998). Entretanto, cabe uma reflexão sobre o papel da sociedade neste quadro: a 

sociedade põe à disposição de seus jovens, modelos identificatórios e objetos de 

consumo que simbolizam sucesso e felicidade, compondo as alternativas por meio 

das quais o adolescente se construirá como sujeito. Cada indivíduo, apesar de 

único, é marcado pela sua cultura e seu tempo, que irão refletir nas ações e 

motivações conscientes, assim com nas subconscientes, que condicionam o seu 

modo de agir e pensar. Tais modelos identificatórios e objetos servirão de base e 

estarão presentes nas relações sociais, nos padrões de conduta de ação coletiva e 

individual. 

Soderlund e Zwi (1995), em um estudo realizado em 83 países comparando 

mortalidade por acidentes de trânsito em nações industrializadas e em 

desenvolvimento, encontrou uma correlação inversa entre o número de mortos por 

acidentes de trânsito a cada mil veículos e o produto nacional bruto (PNB), 

significando que quanto menor o desenvolvimento econômico de um país, maiores 

são as suas taxas de mortes por acidentes de trânsito. 

No que diz respeito ao meio ambiente, os fatores que se relacionam com o 

tempo consistem em melhorias que envolvem custos e requerem vontade política 

dos gestores públicos. Assim, países com menores condições sócio-econômicas 

têm, conseqüentemente, menor capacidade de implantar essas importantes medidas 
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preventivas (Marín & Queiroz, 2000; OMS, 1984). No entanto, muitos países 

desenvolvidos, que já implantaram diversas medidas com o objetivo de diminuir a 

violência no trânsito, apesar do sucesso na estabilização do problema, ainda 

permanecem apresentando índices de mortalidade no trânsito elevados, juntamente 

com custos altos e crescentes (Goldstein et al., 1997; Marín & Queiroz, 2000; 

Morrison & Stone, 1999; Osberg et al., 1996; Rivara et al., 1997; Scott et al., 1997; 

Yunes & Rajs, 1994).  

Alguns autores acreditam que o risco no trânsito é um fenômeno social e 

deve ser estudado em um contexto organizacional e social mais amplo; também 

acreditam que medidas de prevenção devem ser adequadas à realidade social, 

cultural e econômica do país em questão. A transgressão é entendida como uma 

infração intencional do socialmente estabelecido e regulamentado (Marín & Queiroz, 

2000), e são reflexos das crenças sobre atitudes e comportamentos que o indivíduo 

julga estarem corretos (Manstead et al., 1991, apud Blockey & Hartley, 1995). Assim, 

é necessário identificar a natureza dessas atitudes e crenças para o planejamento 

das suas alterações, que ocorre mediante a educação da população, acompanhada 

de mudanças das normas, do maior controle e da divulgação adequada da cultura 

de segurança. 

A crença de inatingibilidade por parte dos motoristas resulta em um grande 

problema de saúde pública, pois os acidentes de trânsito implicam um custo anual 

de 1% a 2% do produto interno bruto (PIB) para os países menos desenvolvidos 

(Soderlund & Zwi, 1995). Numa estimativa conservadora, o Governo do Estado de 

São Paulo (1993) calcula que o custo social e material dos acidentes de trânsito 

chega à cerca de 1% do PIB nacional. Nos EUA, uma análise da Administração da 

Segurança no Tráfego nas Estradas Nacionais concluiu que os principais custos em 

decorrência desses acidentes correspondem a dano de propriedade (33%), perda de 
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produtividade no trabalho (29%), despesas médicas (10%) e perdas de 

produtividade no lar (8%) (CDC, 1993).  

As deficiências físicas resultantes dos acidentes trazem graves prejuízos ao 

indivíduo (financeiros, familiares, de locomoção, profissionais etc.) e à sociedade 

(gastos hospitalares, diminuição de produção, custos previdenciários, etc). As 

estimativas da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) apontam que 6% das 

deficiências físicas são causadas por acidentes de trânsito no mundo. No Brasil, do 

total de portadores de deficiências atendidos pelo Hospital das Clínicas de São 

Paulo, 5,5% são casos de vítimas dos acidentes de trânsito (Governo do Estado de 

São Paulo, 1993).  

No Brasil, cerca de dois terços dos leitos hospitalares dos setores de 

ortopedia e traumatologia são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito, com 

média de internação de vinte dias, gerando um custo médio de vinte mil dólares por 

ferido grave (Pires et al., 1997). O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

registrou, em 1994, mais de 22 mil mortes no trânsito no País e mais de 330 mil 

feridos. O custo anual estimado ultrapassa três bilhões de dólares (Pires et al., 

1997).  

O aumento da mortalidade por acidentes de trânsito, bem como a gravidade 

das lesões causadas pelos mesmos, começaram a ser destacados pelos 

pesquisadores de países desenvolvidos a partir da década de 60. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) observa que o índice de mortalidade entre pedestres com 

mais de 14 anos de idade diminui, aumentando significativamente entre motoristas e 

ocupantes de veículos, principalmente após os 17 anos de idade (WHO, 1976). No 

Brasil, Mello-Jorge & Latorre (1994), considerando apenas as áreas geográficas de 

melhor qualidade de informação, observaram que os atropelamentos ocupam entre 

50% e 85% das mortes por acidentes de trânsito. No Rio de Janeiro, Klein (1994) 
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verificou que os atropelamentos, em 1990, representaram 55% dos óbitos por 

acidentes de trânsito no grupo de 20 a 39 anos, e 86% no dos maiores de 65 anos.  

Yunes e Rajs (1994), estudando a mortalidade por causas violentas nas 

Américas, observaram que, embora a mortalidade proporcional por acidentes de 

trânsito neste grupo tenha apresentado tendência decrescente, ainda constitui um 

problema grave no Brasil, Canadá, EUA e Venezuela. Nos EUA, 72% de todas as 

mortes de adolescentes e adultos jovens são causadas por violências, que incluem 

acidentes de trânsito, outras lesões não intencionais, homicídios e suicídios (CDC, 

1995). No Brasil, o coeficiente de mortalidade por acidentes de trânsito, em 1994, 

era de 18,9 (por cem mil habitantes), sendo superior ao dos EUA (18,4), da França 

(16,5), da Argentina (9,1), entre outros. Em números absolutos, os óbitos por 

acidentes de trânsito aumentaram de 17.795, em 1977, para 29.014, em 1994. A 

situação epidemiológica das diversas capitais brasileiras é heterogênea, mas em 

50% dos casos houve tendência crescente nesse período, e algumas delas, 

especialmente as que são pólos de migração, apresentaram um incremento de 

100% ou superior (Mello-Jorge & Latorre, 1994).  

As análises estatísticas podem não estar apresentando a verdadeira 

situação dos acidentes de trânsito, como notificado na CDC (1993) o que dificulta a 

configuração e a análise do problema. Neste sentido, há um fator importante de 

salientar que inclui algumas considerações sobre a definição de causa mortis por 

acidente de trânsito: segundo a OMS, recomenda-se que sejam incluídas nas 

estatísticas as mortes decorrentes de acidentes de trânsito, que ocorram até trinta 

dias após o acidente. Por outro lado, alguns países só consideram os óbitos até o 

sétimo dia (OMS, 1984). Em descompasso com a orientação da OMS, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que a causa mortis seja 

registrada se ocorrer até três dias após o acidente (Clark, 1995). Sendo assim, no 
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Brasil, muitas das vítimas de acidentes de trânsito vão a óbito sem que este motivo 

seja registrado. De acordo com Clark (1995), no caso brasileiro, o sub-registro é 

bastante elevado, variando de 35% a 100%, conforme a região do País.  

Outro fator que demonstra a imprecisão da análise estatística é a ausência 

de registros; além do número cada vez maior de vítimas incapacitadas por acidentes 

de trânsito, explicados pelo maior número de acidentes entre jovens (apresentam 

melhores condições de saúde para sobreviver aos acidentes graves e menor 

experiência em dirigir); maior velocidade dos veículos; aumento do número de 

veículos pesados; avanços nas técnicas médicas de ressuscitamento, etc. 

A falta de experiência em dirigir foi observada no levantamento estatístico da 

cidade de Campinas por Queiroz e Oliveira (2002), relatando que os dados 

levantados pela SETRANSP (Sindicato das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Município de Aracaju) revelam ainda uma concentração de 

acidentes de trânsito e de atropelamentos com vítimas nos finais de semana (sextas-

feiras após as 19h, sábados e domingos), mostrando uma forte tendência de 

correlação dos mesmos com as atividades de lazer. Em 1999, a proporção de 

atropelamentos nesses dias representou cerca de 50% do total. Os técnicos da 

SETRANSP explicam que, durante a noite, os acidentes de trânsito são mais graves, 

porque, mesmo com um número muito menor de carros nas ruas, os motoristas 

tendem a correr mais e muitos dirigem alcoolizados. Os jovens entre 15 e 29 anos 

são as principais vítimas dos acidentes de trânsito ocorridos no meio urbano de 

Campinas, correspondendo a 61,9% dos casos fatais em 1999. 

A importância da regulamentação de soluções preventivas para o trânsito é 

emergencial e atende a um problema crônico, como se pode verificar nos estudos 

realizados no ano de 1990, nos quais se identificava que, quanto maior o Produto 

Nacional Bruto (PNB) per capita, maior é o orçamento destinado ao atendimento de 
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saúde, menores são as taxas de letalidade entre as vítimas de acidentes de trânsito 

segundo Soderlund e Zwi (1995). Por outro lado não se pode esquecer que quanto 

melhor for a qualidade de tratamento, maior a probabilidade de sobrevida (WHO, 

1976).  

Importantes dados estatísticos foram expostos pelo DENATRAN – 

Departamento Nacional de Trânsito (1997) onde 73,1% dos principais envolvidos em 

acidentes de trânsito são pessoas do sexo masculino. Os jovens são as principais 

vítimas, e a faixa etária que contém um número mais significativo destas, com 

24,32% do total, é a que vai dos 15 aos 24 anos. Klein (1994) mostra o predomínio 

masculino de mortes no trânsito, que atinge cinco vezes mais homens do que 

mulheres.  

A revisão literária deixa clara a necessidade de estudos e atitudes 

preventivas para a minimização dessas ocorrências; não basta somente que as leis 

punitivas sejam rigorosas e efetivamente aplicadas, tampouco que melhorias de 

sinalização e de vias sejam realizadas; é fundamental que a orientação dada aos 

motoristas, desde a sua formação, seja reforçada com planos educativos constantes. 

Como observado, as causas da mortalidade no trânsito envolvem a ação multifatorial 

de aspectos ambientais, sociais, político-econômicos e culturais (Bastos et al., 1999; 

Mao et al., 1997; Marín & Queiroz, 2000; Soderlund & Zwi, 1995; Williams, 1999).  
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2 - OBJETIVOS 
 

O objetivo do trabalho é realizar a adaptação, validação e verificar a 

fidedignidade do “Inventário Multidimensional do Estilo de Dirigir”, tradução do “MDSI 

- Multidimensional Driving Style Inventory” de Orit Taubman-Bem Ari, Mario 

Mikulincer e Omri Gillath (2003). Espera-se, com isso, obter um instrumento 

adequado às características da população a que se destina e, desse modo, (1) 

verificar inicialmente a viabilidade de avaliar algumas características da 

personalidade dos indivíduos de Ribeirão Preto no trânsito; (2) a utilização desse 

inventário na orientação e educação dos motoristas, com o intuito de prevenir 

acidentes de trânsito, minimizando a sua ocorrência. 
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3 - PSICOMETRIA 
 

A mensuração das características psicológicas dos indivíduos ou grupos de 

indivíduos através de uma abordagem científica tem na Psicometria a sua 

fundamentação, por meio de testes padronizados de um conjunto de tarefas 

administradas sob condições controladas e que são usadas para avaliar o 

conhecimento, as habilidades e outras características psicológicas dos indivíduos. 

Os relatos da origem de testes psicológicos datam de 3.000 a.C. segundo 

Dubois (1970) ou 2.200 a.C., de acordo com Da Silva (2003), na seleção de 

funcionários civis na China; porém, as origens efetivas desses instrumentos 

psicológicos podem ser atribuídas aos trabalhos de Galton (1822-1911) no seu 

laboratório em Kensington, Inglaterra. 

Naquele momento, as principais preocupações restringiam-se à área de 

avaliação do aspecto psicológico, que consistiam em: (1) preocupação psico-

pedagógica e psiquiátrica, na França, buscando por um tratamento mais humano 

aos doentes mentais; e (2) preocupação experimentalista na Alemanha, Inglaterra e 

Estados Unidos, focando seus estudos na descoberta de uniformidades no 

comportamento dos indivíduos. 

Com a evolução da Psicometria e, conseqüentemente, dos testes 

psicológicos houve a necessidade de sistematizar os mesmos testes, 

empreendimento bem sucedido por Pasquali (1999), considerando que diferentes 

testes têm diferentes técnicas e teorias que fundamentam sua construção, bem 

como a aferição dos seus parâmetros de validade e fidedignidade. Segundo o autor, 

os testes psicométricos podem ser classificados em: 

Testes Referentes a Critério: caracterizam-se por serem capazes de 

discriminar grupos-critério, sendo construídos para diferenciar grupos distintos 
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naquilo que se pretende medir. Este tipo de teste adquire sua validade pela 

capacidade de poderem ou não diferenciar claramente estes grupos-critério. 

Testes Referentes a Construto: partem de uma teoria psicológica e não de 

qualquer dado empírico, pretendendo representar, ao nível dos comportamentos 

(itens), os traços latentes, os construtos, os conceitos psicológicos e / ou os 

processos psíquicos. 

Testes Referentes a Conteúdo: especificam um conteúdo a ser analisado e 

não tipos de pessoas; fundamentam-se em verificar se os sujeitos atingem ou não 

um dado critério previamente definido. 

Testes Comportamentais: consistem no fato de trabalharem exclusivamente 

com o comportamento observável e os estímulos ambientais, sejam eles físicos, 

biológicos ou sociais. 

Levantamentos “Survey”: tratam-se de um tipo de pesquisa no qual se 

deseja coletar informações bastante variadas sobre os sujeitos: idéias, sentimentos, 

planos, crenças, origem social, educacional e financeira, etc. Normalmente, é 

realizado utilizando um questionário. 

Novas Tecnologias: o avanço tecnológico está permitindo o desenvolvimento 

de tecnologia novas de coleta de dados, baseiam na própria capacidade do 

computador e na viabilidade de trabalhar com modelos multi-variados. 

Podemos chamar de medida psicométrica a aplicação, feita através de 

determinados tipos de teste, que utilizam estímulos a um dado comportamento, 

levando a uma determinada situação experimental padronizada. Através dos 

resultados deste tipo de teste, podemos classificar os indivíduos em termos 

quantitativos e qualitativos, em função do seu constructo. 

Dentro dos parâmetros de aplicabilidade dos testes psicométricos existem 

duas características importantes que devem ser atentamente observadas: 
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fidedignidade, que se refere à aplicabilidade e à consistência dos escores dos 

testes; e validade, referente à apropriação, à significância e à utilidade das 

interferências feitas com base nos escores dos testes. Embora seja necessário que 

o teste seja tanto fidedigno quanto válido, a validade é considerada a verdadeira 

medida da utilidade do teste.  

A validade pode ser classificada em validade aparente, isto é, aquela que se 

refere ao processo de aceitabilidade dos itens do teste (realizada durante o processo 

de pré-teste), tanto pelos tradutores do teste quanto pelo examinando; a validade de 

conteúdo, que demonstra o grau em que uma amostra de itens, tarefas ou questões 

de um teste é representativa de um universo definido ou domínio do conteúdo 

testado; a validade preditiva, assim entendida como a maior forma de validade 

estatística, tanto que deve ser usada em todas as situações em que um teste for 

usado para fazer predições; e validade concorrente, também estatística em sua 

concepção, descreve a correlação de um novo teste com testes já existentes que, 

supostamente, medem o mesmo tipo de constructo. 
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4 - TESTES DE PERSONALIDADE 
 

A construção e uso de inventários de personalidade demonstram 

dificuldades especiais que vão além dos problemas comuns encontrados em todos 

os testes psicológicos. A questão de simulação e fraude é muito mais séria na 

mensuração da personalidade do que no teste de aptidão. O comportamento medido 

pelos testes de personalidade é também muito mais mutável do que o medido pelos 

testes de capacidade, tornando-os mais complexos quanto à determinação de 

precisão do teste, pois as fortuitas flutuações temporais no desenvolvimento do teste 

tendem a confundir-se com mudanças amplas e sistemáticas de comportamento. 

Mesmo em intervalos relativamente pequenos, não se pode supor que as variações 

na resposta ao teste se restrinjam ao teste e não caracterizem a área de 

comportamento não-testado, sob consideração. 

Um outro problema é apresentado na esfera dos testes de personalidade é a 

especificidade, que está relacionada com a dificuldade de agrupar os itens em 

categorias claramente definidas ou “traços de personalidade”, detalhadas 

futuramente. 

 

4.1 Histórico dos estudos de personalidade 

Para melhor compreensão da influência que a personalidade do indivíduo 

exerce no momento em que a mesma está atuando no trânsito, é fundamental que 

se saiba que qualquer proposta para explicá-la deverá, necessariamente, analisar 

dois fatores gerais que influenciaram o desenvolvimento de sua personalidade: suas 

experiências dentro do ambiente e seus antecedentes hereditários. 

A experiência de uma pessoa dentro do ambiente que a circunda pode gerar 

grandes efeitos sobre o desenvolvimento de determinadas características da 

personalidade.  
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 O segundo fator é o efeito hereditário, que é estabelecido no momento da 

concepção e influencia as características da personalidade que uma pessoa 

desenvolverá. Obviamente, o dano encefálico herdado ou os defeitos de nascença 

podem ter influência pronunciada sobre o comportamento da pessoa. Além disso, os 

fatores orgânicos como altura, peso, cor da pele, o funcionamento dos órgãos dos 

sentidos e coisas parecidas, podem afetar o desenvolvimento da personalidade. 

 

4.2 Teorias de Personalidade 

Freud acreditava que a personalidade tem três componentes básicos: o id, o 

ego e o superego. O id é a parte mais primitiva ou instintiva da personalidade 

(princípio do prazer), que opera de acordo com a busca do prazer e evitar a dor, não 

importando as crenças ou restrições sociais. O ego é a parte solucionadora de 

problema da personalidade (princípio da realidade); o ego busca prazer e evita a dor 

de maneiras racionais que a sociedade aprova. O superego lembra à pessoa quais 

devem ser os comportamentos ideais e que comportamentos são totalmente 

inaceitáveis; a consciência é encontrada no superego. A personalidade, segundo o 

autor, seria motivada através da vida pelo impulso fundamental chamado libido. A 

libido proporcionava a energia psíquica que era dedicada à realização das metas. 

Freud propôs que as ações ou eventos que ofendem o superego e causam dano à 

auto-imagem, resultam, no mínimo, em ansiedade. Uma pessoa desenvolve e usa 

mecanismos de defesa do ego como maneira de proteger seu eu. Podemos citar, a 

título de exemplo, a repressão (o indivíduo “esquece” lembranças produtoras de 

ansiedade ou de dor ou impede que desejos inaceitáveis surjam à superfície de seu 

consciente), racionalização (a pessoa que age por uma razão considerada 

inaceitável, pode justificar essa ação alegando que agiu por alguma outra razão 

aceitável), projeção (as pessoas que atribuem seus próprios sentimentos 
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inaceitáveis a outros), deslocamento (ocorre o deslocamento quando reações 

agressivas são dirigidas a algum estímulo “inocente” e não ao que na realidade 

produziu a raiva), regressão (uma pessoa que adota uma atitude apropriada a uma 

faixa etária abaixo da sua) e compensação (uma pessoa que se sinta deficiente de 

algum modo, pode defender-se enfatizando algum comportamento que “cubra” essa 

deficiência).  

Jung, em sua teoria, deu mais ênfase aos eventos correntes do que às 

experiências infantis e aos motivos sociais, este definiu o inconsciente como: 

inconsciente individual (semelhante à teoria de Freud porque continha memórias e 

desejos reprimidos) e inconsciente coletivo (que continha características da 

personalidade herdada dos ancestrais). 

Para Adler, que focou sua pesquisa nas motivações sociais, a chave para a 

personalidade estava no esforço para alcançar superioridade. Ele julgava que a 

pessoa reconheceria deficiências, caso se julgasse inferior, e depois trabalharia para 

compensar esta inferioridade; ou então, algumas vezes, a sociedade reforçava tais 

deficiências desenvolvendo no indivíduo o complexo de inferioridade. 

Erik Erikson procurou combinar a ênfase de Freud sobre os impulsos 

sexuais com a ênfase sobre os motivos sociais realçados por outros teóricos. O 

resultado foi uma teoria de oito fases, caracterizada por uma crise que tinha de ser 

resolvida em cada fase. Estas fases, juntamente com as crises enfrentadas, são as 

seguintes: fase oral-sensorial, fase locomotora-genital, fase de latência, puberdade e 

adolescência, inicio da vida adulta, idade adulta jovem e intermediária e idade adulta 

madura. 

A evolução do homem resultou no desenvolvimento de inúmeras teorias 

relativas a categorização da personalidade. Jung propôs que existia um fluxo 

contínuo de introversão-extroversão no qual cada pessoa podia ser avaliada. Já 
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alguns psicólogos atribuíam a aquisição das características da personalidade à 

aprendizagem como a Teoria do Comportamento Social, Influência da Família e dos 

Pares e Conflito de Influências. 

 

4.3 Tipos de personalidade no trânsito 

De acordo com o estudo psicométrico do inventário multidimensional do 

estilo de dirigir, se pode classificar os estilos dos motoristas em: estressado, 

agressivo, negligente, perigoso, senso-emocional, preventivo, relaxante e desatento. 

a) Estilo estressado: são condutores veiculares que ficam nervosos por dirigir, se 

sentem perturbados, sentem-se desconfortáveis enquanto dirigem, sentem-se 

frustrados ao dirigir, não sentem completo domínio do veículo e desconfortáveis 

enquanto dirigem. 

b) Estilo agressivo: são condutores que buzinam ou piscam os faróis de seu carro 

para o veículo da frente, constantemente xingam os demais motoristas, quando o 

sinal do semáforo fica verde e o motorista da frente não parte imediatamente 

começam a ficar nervosos, propositadamente colam no veículo da frente, ofuscam 

com os faróis os demais motoristas que o aborreceram, tentam impedir outros 

motoristas que querem mudar para a faixa em que está conduzindo o seu veículo e 

não respeitam o limite da velocidade estipulado para a via. 

c) Estilo negligente: os condutores apresentam características como refletir sobre 

outras coisas enquanto dirigem, ficam impacientes na hora do “rush” e planejam mal 

a sua rota de viagem obrigando-lhe a enfrentar o trânsito que poderia ser evitado. 

d) Estilo perigoso: são condutores que se entusiasmam ao infringir a lei, gostam da 

emoção de flertar com a morte e o desastre, não se preocupam em dirigir com o mal 

tempo, avançam o sinal que acabou de ficar vermelho, gostam de correr riscos 
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enquanto dirigem e subestimam a velocidade de outros veículos que se aproximam 

do cruzamento. 

e) Estilo senso-emocional: pensam em maneiras de atravessar o trânsito o mais 

rápido possível no engarrafamento, tentam mudar de faixa quando observam que a 

outra fila está andando mais rápido no engarrafamento, gostam da emoção de dirigir 

perigosamente e apreciam a emoção de dirigir no limite (perigosamente) 

f) Estilo preventivo: são motoristas que tem em mente que é melhor prevenir do que 

remediar, planejam antecipadamente longas viagens, dirigem cuidadosamente e 

com cautela, que percebem antecipadamente os outros motoristas que vão a sua 

frente diminuírem a velocidade evitando freadas bruscas, estão sempre atentos para 

reagir a manobras inesperadas de outros motoristas e que esperam pacientemente 

no cruzamento os outros veículos aos quais deve dar preferência. 

g) Estilo relaxante: são motoristas que executam atividades e técnicas de auto-

relaxamento enquanto dirigem e tentam relaxar enquanto dirigem.  

h) Estilo desatento: são motoristas que tentam sair nos semáforos com marcha 

diferente da primeira, esquecem os faróis acessos enquanto dirigem, devaneiam 

para passar o tempo, não percebem alguém esperando na faixa de pedestre, 

subestimam o seu espaço no estacionamento chegando a quase bater ou bater em 

objetos, tentam ligar os limpadores de pára-brisa ao invés do faróis e vice-versa e 

arrumam o cabelo e a maquiagem enquanto dirigem. 
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5 – ORIGEM DO INVENTÁRIO MDSI 
 

 

O inventário MDSI inicialmente era composto por 20 itens que se 

correlacionavam cada um com quatro fatores, resultando em 80 itens, que foram 

aplicados num grupo de 500 estudantes universitários com idade variando de 19 a 

42 anos (média = 28), sendo 354 mulheres. Após análise dos itens e análise fatorial 

exploratória, o inventário foi reduzido para 44 itens cuja análise resultou a versão da 

escala do MDSI. 

Para fundamentar a sua pesquisa, os autores utilizaram os inventários já 

validados: DSQ - Driving Style Questionnaire (French, e col., 1993), DBQ - Driver 

Behaviour Questionnaire (Reason, e col, 1990) e DBI – Driving Behaviour Inventory 

(Gulian, e col., 1989). Desses inventários examinou-se a associação destes estilos 

de dirigir e a mensuração das imprudências na direção veicular, os fatores sócio-

demográficos (gênero, idade, nível escolar), e traços de personalidade (auto-estima, 

necessidade de controle, a busca de sensação de impulsividade, e extroversão).  

Devido à importância que se reputa à construção de um questionário desta 

magnitude, transcreve-se abaixo o conteúdo dos inventários que lhe deram origem; 

 

a) O teste DSQ, construído com seis escalas variando de nunca ou muito 

pouco freqüente até muita freqüência ou sempre, analisando os fatores do estilo de 

dirigir: apressado, tranqüilo, defensivo, determinado, devaneado. Também foram 

incluídas neste inventário questões acerca de pormenores biográficos, milhas 

percorridas anualmente e envolvimento em acidentes de trânsito durante o ano.  

Os itens utilizados no DSQ estão no anexo 05, aqui respresentado por 

alguns itens com tradução livre do autor: 
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• Você ultrapassa o limite de velocidade estabelecido para a via? 

• Você dirige rapidamente? 

• Você excede o limite de velocidade no perímetro urbano? 

 

b) O teste DBQ foi dividido em três seções: a primeira etapa consiste em 

colher informações do entrevistado quanto à ocupação profissional, estado civil, 

idade, capacidade do veiculo que dirige, tempo de habilitação, quantidade de milhas 

percorrida por ano, cometimento de irregularidades, distância percorrida para ir 

trabalhar e a freqüência da utilização do veículo automotor. A segunda fase consiste 

em 50 itens que relatam o julgamento do motorista quanto às situações que ocorrem 

no trânsito: deverão julgar essas violações ou erros numa escala que varia de um a 

cinco, em função do seu comportamento frente a essas situações no trânsito; seus 

itens foram julgados em função de falta e esquecimento, engano, falta de intenção 

de violar a lei; neste sentido, o sujeito era orientado a classificar a infração cometida 

em (A) sem risco para outros usuários ou situações que somente embaraçavam os 

outros motoristas, (B) apresentando alguma possibilidade de riscos para outros 

motoristas e (C) concordando que há riscos para os demais motoristas.  

 A tradução livre de alguns itens deste inventário podem ser visto a seguir e 

o mesmo encontra-se na íntegra no Anexo 06:  

• Tenta sair no semáforo em terceira marcha. 

• Verifica o velocímetro e descobre que você está inconscientemente 

trafegando mais rápido do que o limite legal. 

• Você mesmo se tranca para fora do carro e deixa as chaves dentro. 

A última etapa consiste em questionar, numa escala de três pontos, o quão 

bem ele está dirigindo, se comparado com outros motoristas, quanto eles estão 

dirigindo de maneira segura, com propensão a errar como motoristas, quanto 
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resistem em cometer infrações de trânsito e quanto o seu humor é afetado enquanto 

dirigem. 

 

c) O teste DBI foi desenvolvido com o intuito de mensurar algumas 

características do motorista estressado, que é composto por 97 questões 

distribuídas em: área demográfica (07 itens), informações quanto ao uso do carro, 

quantidade e freqüência de dirigir, tipo de via (08 itens), acidentes e história de 

condenação e atitudes a respeito de acidentes de trânsito (09 itens), estado de 

saúde e de conseqüências no trânsito, trabalho e relacionamento pessoal (09 itens), 

problemas pessoais, domésticos e profissionais (06 itens), humor, emoção e atitudes 

enquanto dirige, várias situações de tráfico e utilização de vias (44 itens), estratégias 

adotadas com respeito a situações de trânsito em geral e específicas (14 itens). Com 

base nesse questionário verificam-se algumas características como estilo agressor, 

irritado, vigilante e ansioso, antipático, sob tensão, frustrado e estressado. 

Seguem alguns itens traduzidos livremente pelos autores que podem ser 

visto na íntegra no anexo 07: 

• Dirigir faz normalmente me sentir agressivo. 

• Eu sento-me inclinado a ultrapassar os outros veículos sempre que possível. 

• Quando estou irritado eu dirijo agressivamente. 

O estudo desses três inventários permitiu que o MDSI fosse fundamentado, 

correlacionando 08 fatores do estilo de dirigir dos indivíduos no trânsito, divididos em 

estilos descuidado (08), ansioso (07), perigoso (05), irritado (05), alta velocidade 

(06), redução da angustia (04), paciente (04) e cuidadoso (05). 

O inventário está relacionado a seguir e dividido em função dos fatores 

acima descritos: 

 



 

Tabela 01: Composição do Estilo Descuidado: parâmetros do inventário original 

1. Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima num cruzamento. 

2. Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso ligo as luzes, ou vice-versa. 

3. Perdido em pensamentos, eu esqueço que os meus faróis estão acessos até ser avisado por 

sinais de outros motoristas. 

4. Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por ter subestimado o meu espaço 

na vaga de estacionamento. 

5. Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o trânsito que eu poderia ter 

evitado. 

6. Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no modo neutro nos carros 

automáticos). 

7. Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo.  

8. Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo alguém esperando na faixa de 

pedestre. 

Obs: Esta ultima questão, segundo orientação dos examinadores da banca, 

deverá ser retirada a afirmação negativa permanecendo assim: “com 

pensamento disperso ou distraído, eu percebo alguém esperando na faixa 

de pedestre”, sendo que o valor de análise psicométrica deverá ser 

interpretado com sentido contrário. 

 

Tabela 02: Composição do Estilo Ansioso: parâmetros do inventário original 

1. Eu me sinto nervoso (a) quando dirijo. 

2. Eu me sinto “perturbado” enquanto dirijo. 

3. Dirigir me faz sentir frustrado. 

4. Preocupa-me dirigir com o mau tempo. 

Tabela continuação 
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Tabela 02: Continuação 

5. Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de velocidade ou um pouco abaixo. 

6. Eu sinto ter completo controle na condução. 

7. Eu me sinto confortável enquanto dirijo. 

 

Tabela 03: Composição do Estilo Perigoso:  parâmetros do inventário original 

1. Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente. 

2. Eu aprecio a sensação de conduzir no limite (perigosamente). 

3. Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre. 

4. Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo. 

 

Tabela 04: Composição do Estilo Irritado: parâmetros do inventário original 

1. Eu xingo outros motoristas. 

2. Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente como uma maneira de expressar 

minha frustração. 

3. Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece, eu o ofusco com os faróis altos. 

4. Eu buzino para os outros. 

5. Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na rodovia, eu dirijo com a intenção 

de impedi-lo. 

 

Tabela 05: Composição do Estilo Alta Velocidade: parâmetros do inventário original 

1. Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o trânsito o mais depressa possível. 

2. Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os carros da fila próxima a minha 

começam a se mover, eu tento mudar para esta fila assim que possível. 

Tabela continuação 

 

 26



 

Tabela 05: Continuação 

3. Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai imediatamente, eu tento apressar o 

motorista para que se mova. 

4. Eu propositadamente colo no carro da frente. 

5. Eu fico impaciente durante a hora do “rush”. 

6. Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho. 

 

Tabela 06: Composição do Estilo Redução de Angústia: parâmetros do inventário 

original 

1. Eu uso técnicas de relaxamento muscular enquanto dirijo. 

2. Enquanto dirijo tento relaxar-me. 

3. Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo. 

4. Eu reflito sobre as coisas enquanto dirijo. 

 

Tabela 07: Composição do Estilo Paciente: parâmetros do inventário original 

1. Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para os carros que se aproximam, eu 

espero pacientemente para atravessar o cruzamento. 

2. Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor prevenir do que remediar”. 

3. Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente não se move, eu simplesmente 

espero um pouco até que ele se mova. 

4. Eu planejo longas viagens com antecedência. 

 

Tabela 08: Composição do Estilo Cuidadoso: parâmetros do inventário original 

1. Eu normalmente dirijo com cautela. 

2. Eu dirijo cuidadosamente. 

Tabela continuação 
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Tabela 08: Continuação 

3. Eu estou sempre pronto para reagir às manobras inesperadas dos outros motoristas. 

4. Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo que o veículo da frente diminui a 

velocidade, e então eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão. 

5. Eu me entusiasmo ao infringir a lei. 

 

O MDSI – Multidimensional Driving Style Inventory do Taubman (2003) foi 

construído, desenvolvido, validado sob por uma base forte de conhecimentos, os 

fatores deste inventário foi correlacionado com os demais fatores dos inventários e 

os itens apresentaram consistência, este inventário encontra-se no seu idioma 

original no anexo 08. 
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6 – MÉTODO 
 

6.1 Sujeitos 

Neste estudo foi avaliada uma amostra composta por 250 sujeitos de ambos 

os sexos, dos 19 a 63 anos e para sete grupos de formação escolar (1: ensino 

fundamental incompleto, 2: ensino fundamental completo, 3: ensino médio 

incompleto, 4: ensino médio completo, 5: ensino superior incompleto, 6: ensino 

superior completo, 7: pós-graduando ou pós-graduado). Um pré-requisito para a 

participação desta pesquisa era ser habilitado (qualquer categoria) ou ter a 

permissão para dirigir, e estar em condições de ler e responder o inventário. 

 

6.2 Material 

A fim de avaliar as características psicológicas dos motoristas da cidade de 

Ribeirão Preto e região, o Inventário “MDSI - Multidimensional Driving Style 

Inventory”, de Orit Taubman-Bem Ari, Mario Mikulincer e Omri Gillath (2003) foi 

devidamente traduzido e adaptado para ser aplicado à população brasileira. É 

importante destacar que o instrumento é direcionado aos motoristas que possuem 

Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão Para Dirigir, tendo a finalidade de 

indicar algumas características da personalidade dos grupos estudados. 

O inventário foi composto pelo Termo de Consentimento Livre e Informado 

(anexo 01), Consentimento de Participação (anexo 02), Instruções para Resposta ao 

Inventário (anexo 03) e Inventário (anexo 04). O Termo de Consentimento Livre e 

Informado convidou os sujeitos a participar de um estudo sobre o estilo de dirigir dos 

motoristas da região, garantindo o anonimato dos sujeitos bem como a possibilidade 

da utilização desses resultados para a publicação em revistas especializadas da 

área, além de informar o título do projeto, pesquisador responsável e participante, 

meio de contato e, por último, os objetivos propostos inicialmente pelos 
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pesquisadores. O Consentimento de Participação como Sujeito é um formulário no 

qual o sujeito autorizou a participação nessa pesquisa, ao mesmo tempo em que se 

identificaram-se algumas características pessoais, como: nome, idade, escolaridade, 

sexo, tempo de habilitação, contato e data de sua participação. As Instruções para 

Respostas trouxeram a forma de preenchimento das respostas e escalas que 

deveriam ser levadas em consideração em cada questão do inventário. O Inventário, 

composto de 44 questões, apresentou-se em duas folhas com as escalas definidas 

na parte superior da folha (ver anexo). 

 

6.3 Procedimentos 

O MDSI foi aplicado em etapas, com as devidas correções feitas após o 

término de cada uma. O primeiro passo foi à tradução do questionário de seu idioma 

original, Inglês, para o Português. Sua versão foi analisada e comparada com o 

inventário em inglês por um grupo de pesquisadores com domínio no idioma original 

do questionário; posteriormente o inventário foi direcionado para um especialista em 

gramática inglesa, o qual reverteu novamente para o Inglês, constando à 

manutenção do seu sentido original. Posteriormente, foi analisado se o instrumento 

seguia as regras formuladas para a construção dos itens para um instrumento de 

avaliação psicológica, determinadas por Pasquali (1999), de acordo com os critérios 

comportamental, de objetividade, de clareza, de simplicidade, de relevância, de 

precisão, de variabilidade, de modalidade, bem como critérios de amplitude e de 

equilíbrio. 

Como o instrumento é direcionado aos motoristas que possuem Carteira de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir, sendo aplicados por profissionais da área de 

avaliação psicológica, foi solicitado que alguns profissionais e estudantes da área 
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realizassem uma análise teórica dos itens do instrumento a fim de verificar se eles 

representam adequadamente o constructo sugerido pelo autor.  

A análise semântica para verificar se os itens eram compreensíveis a todas 

as camadas da população à qual o instrumento se destina foi feita em grupos de 

pesquisadores da Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Ribeirão Preto, no 

Laboratório de Psicologia e Percepção da Universidade de São Paulo. Nesta etapa, 

foi solicitado a cada um dos alunos-avaliadores que informasse os erros gramaticais 

encontrados, apontando as falhas nas questões, as dificuldades encontradas para 

avaliar as diferentes camadas da população: isto resultou em algumas alterações, 

em que foram acatadas as sugestões desses avaliadores. Após a implementação de 

tais alterações, voltu-se a comparar com o original, para que não fosse perdido o 

sentido primeiro do instrumento. 

Após estudos sobre a definição e delimitação de amostras de acordo com as 

suas características especificas, assinalando qual a constituição da população alvo, 

em termos de características sócio-demográficas, foram determinadas as condições 

de aplicação e as orientações para o início do teste. O instrumento foi aplicado 

individualmente ou em micros grupos (máximo de três sujeitos, sem possibilidade de 

troca de informações entre os mesmos), totalizando 250 sujeitos, sendo que a 

maioria foi realizada individualmente, preferencialmente em ambientes confortáveis, 

de modo que pudessem responder com maiores calma e segurança possíveis. 

As perguntas dos questionários foram randomizadas (alteradas livremente), 

o que permitia a aplicabilidade do inventário e sua análise sem mascarar resultados 

e nem possibilitar que os sujeitos, nos casos em que o inventário foi aplicado 

simultaneamente a mais de um sujeito, pudessem se influenciar por outro 

pesquisado. 
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A forma de contatar os sujeitos foi abordagem pessoal, na qual o mesmo era 

convidado a participar de uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas no 

trânsito; em havendo interesse e disponibilidade em participar da pesquisa, 

indagava-se se possuía Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão Para Dirigir; 

caso a afirmação fosse negativa, relatava-se a necessidade de ser habilitado, ou, ao 

menos, possuir permissão para dirigir, agradecendo pela disposição em participar, e, 

caso positivo, entregava-se o instrumento ao sujeito para que o mesmo pudesse ler, 

se identificar e responder ao inventário. 

Na aplicação do Inventário Multidimensional do Estilo de Dirigir, foi dado um 

destaque especial na explicação da escala de Likert, que foi dividida da seguinte 

forma: 

 

01: nunca; 02: muito pouco; 03: pouco; 04: moderadamente; 05: bastante; 06: 

sempre. 

 

É identificada a necessidade de responder uma única alternativa e orientado 

para que o sujeito observasse se haviam sido respondidas todas as questões e se 

não havia duplicidade de respostas nas alternativas. 
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7 - ANÁLISE DE DADOS 
 

Primeiramente, os dados dos sujeitos foram agrupados seguindo 

rigorosamente os parâmetros dos itens randomizados no teste. Aplicando os 

parâmetros do inventário original, foi possível realizar comparações e tomar 

decisões quanto às análises a serem feitas. 

Foi aplicado o pacote estatístico “SPSS” versão 8.0 para Windows. 

Para realizar as comparações dos inventários, inicialmente calcula-se uma 

medida que verifica a adequação dos dados para a realização de uma análise 

fatorial; trata-se da “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy”, cujos 

resultados podem ser assim interpretados: 

Valores de:   

1,00 a 0,90 = Adequação ótima; 

0,89 a 0,80 = Adequação boa; 

0,79 a 0,70 = Adequação razoável; 

0,69 a 0,50 = Adequação fraca; 

Abaixo de 0,50 = Adequação imprópria; 

Obteve-se KMO = 0,761 para os dados, obtidos indicando uma adequação 

razoável para a realização da análise fatorial. 

Outro teste interessante, com o objetivo de verificar a adequação dos 

obtidos dados, é o teste da “Esferacidade de Bartlett”, que testa se a matriz de 

correlação dos dados não é uma matriz identidade (diagonal igual a 1 e as outras 

medidas iguais a 0), pois o critério de uma análise fatorial é o agrupamento de 

variáveis em grupos (fatores) que possuam variáveis correlacionadas entre si. 

Obteve-se o valor de 3131,19 que leva a um p < 0,001. Logo, rejeita-se a 

hipótese da nossa matriz de correlação ser identidade.    



 

Realizou-se uma análise fatorial seguindo o mesmo critério adotado no 

artigo para a escolha do número de fatores a serem extraídos: Eingenvalue > 1 

(Critério de Kaiser). 

Na tabela 09, tem-se os 44 Eingenvalues obtidos (1 para cada pergunta) e 

pode-se notar que obteve-se 13 Eingenvalues superiores a 1, portanto termos 13 

fatores: 

Latent Roots (Eigenvalues) 

 

Tabela 09: Análise do Eingenvalues segundo os parâmetros do MDSI traduzido 

 

Nº fator 1 2 3 4 5 

valor 7,045 3,542 2,737 2,266 1,798 

 

Nº fator 6 7 8 9 10 

valor 1,766 1,622 1,485 1,375 1,225 

 

Nº fator 11 12 13 14 15 

valor 1,123 1,087 1,024 0,976 0,924 

 

Nº fator 16 17 18 19 20 

valor 0,911 0,894 0,793 0,769 0,756 

 

Nº fator 21 22 23 24 25 

valor 0,682 0,658 0,630 0,626 0,594 

 

Nº fator 26 27 28 29 30 

valor 0,559 0,522 0,515 0,506 0,456 

 

Nº fator 31 32 33 34 35 

valor 0,439 0,388 0,370 0,348 0,337 

 

Tabela continuação 
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Tabela 09: Continuação 

Nº fator 36 37 38 39 40 
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valor 0,331 0,314 0,291 0,273 0,263 

  

Nº fator 41 42 43 44 

valor 0,258 0,193 0,179 0,151 

 

Realizou-se também uma rotação do tipo Varimax, que apresentou para 

cada um dos 13 fatores a correlação com cada variável, conforme tabela 10: 

 

Tabela 10: Analisando o Rotated Loading Matrix ( VARIMAX, Gamma =  1,0000) do 

MDSI traduzido 

  01 02 03 04 05 

I23 -0,697 0,022 -0,017 -0,147 -0,027 

I14 -0,674 -0,143 -0,124 -0,345 -0,088 

I38 -0,593 -0,036 0,069 -0,035 -0,074 

I41 -0,535 -0,111 -0,461 -0,107 0,093 

I18 -0,500 -0,120 -0,105 -0,069 -0,001 

I3 0,011 0,740 0,013 0,014 -0,034 

I43 0,135 0,712 0,083 -0,035 0,205 

I17 -0,118 0,649 0,009 0,191 0,267 

I12 0,050 0,609 0,096 -0,005 -0,079 

I2 0,017 0,551 -0,082 0,410 -0,073 

I13 -0,461 -0,522 -0,128 -0,161 -0,085 

I31 -0,128 0,065 0,777 0,043 -0,097 

I33 0,031 -0,038 0,743 -0,024 0,069 

I40 0,090 0,048 0,732 0,049 -0,036 

I4 0,292 -0,008 0,563 0,062 -0,024 

I10 0,357 0,012 0,530 0,219 0,011 

I29 -0,112 -0,148 -0,103 -0,846 -0,027 

Tabela continuação 



 

Tabela 10: Continuação 

I6 0,269 0,079 0,116 0,633 0,166 

I22 0,007 0,153 0,084 0,574 0,103 

I44 0,387 0,004 -0,060 0,539 0,310 

I9 0,051 0,203 -0,061 0,033 0,780 

I16 0,085 0,094 0,024 0,097 0,751 

I36 0,004 -0,039 0,218 0,003 -0,044 

I1 0,020 -0,083 0,021 0,068 -0,062 

I37 -0,054 0,167 0,099 0,077 -0,089 

I8 -0,143 -0,054 -0,237 -0,107 0,317 

I35 0,021 -0,018 0,184 0,080 -0,033 

I27 0,453 0,104 0,019 -0,015 0,124 

I21 0,048 0,008 -0,086 -0,053 -0,073 

I25 -0,069 -0,081 0,182 0,019 -0,063 

I15 0,105 0,044 0,156 0,083 0,114 

I26 -0,189 0,064 -0,025 -0,076 0,105 

I11 0,201 0,108 -0,006 0,186 -0,048 

I32 -0,075 0,202 0,282 0,048 0,230 

I5 0,019 0,041 -0,042 0,120 0,107 

I42 -0,312 -0,134 -0,031 -0149 0,052 

I30 0,014 0,038 0,217 0,471 0,036 

I19 0,085 0,112 0,228 0,328 -0,005 

I24 0,117 0,079 -0,129 0,494 -0,161 

I7 -0,480 -0,137 -0,124 0,121 0,068 

I34 0,400 0,032 0,399 -0,033 0,060 

I20 0,316 0,441 -0,011 0,114 0,055 

I28 0,206 0,483 -0,046 0,122 0,189 

I39 0,105 0,068 0,097 0,039 -0,385 

 6 7 8 9 10 

I23 -0,061 0,082 -0,106 0,047 -0,044 

I14 0,148 -0,070 -0,055 0,056 0,041 

I38 -0,333 0,015 -0,030 0,077 0,180 

I41 0,061 -0,046 -0,116 0,120 0,019 
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I18 0,074 0,232 -0,361 -0,066 0,240 

I3 0,050 -0,132 -0,016 -0,108 -0,243 

I43 -0,089 0,072 0,118 -0,108 0,077 

I17 0,176 0,067 -0,105 0,261 -0,074 

I12 -0,200 -0,041 0,208 -0,036 0,143 

I2 0,163 0,034 0,037 0,168 -0,018 

I13 0,156 0,054 0,140 -0,165 0,092 

I31 0,096 0,055 0,158 0,155 0,080 

I33 0,052 -0,055 0,166 0,027 0,110 

I40 0,108 -0,043 -0,119 -0,046 -0,011 

I4 -0,095 -0,016 -0,031 -0,107 -0,004 

I10 -0,079 0,117 0,244 0,113 -0,017 

I29 -0,065 -0,043 0,012 -0,128 0,099 

I6 -0,140 -0,065 0,056 0,000 0,181 

I22 0,126 -0,144 0,339 -0,334 0,078 

I44 -0,026 0,023 -0,035 -0,120 0,307 

I9 0,104 -0,055 0,114 -0,011 -0,058 

I16 -0,142 0,044 -0,073 0,111 0,024 

I36 0,705 0,012 0,094 -0,098 0,035 

I1 0,034 0,766 -0,112 -0,84 -0,158 

I37 -0,025 0,694 0,125 0,013 0,022 

I8 0,074 0,587 0,038 0,180 0,007 

I35 0,070 0,090 0,680 -0,021 0,047 

I27 0,119 -0,160 0,574 0,143 0,042 

I21 0,081 0,013 -0,038 -0,862 -0,007 

I25 0,005 -0,063 0,101 0,034 0,743 

I15 -0,003 -0,109 0,306 0,090 -0,78 

I26 0,224 0,130 0,017 0,025 0,041 

I11 -0,128 0,092 0,400 -0,103 -0,022 

I32 0,226 -0,145 -0,081 0,179 0,038 

I5 -0,048 0,063 0,106 0,036 -0,100 

I42 -0,324 -0,084 0,147 -0,028 0,084 
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I30 -0,050 0,069 0,282 -0,074 -0,301 

I19 -0,210 0,032 0,282 0,082 -0,395 

I24 -0,013 0,097 -0,009 0,121 -0,378 

I7 0,189 0,145 0,111 -0,048 0,347 

I34 0,141 0,133 0,142 0,161 0,090 

I20 -0,103 0,150 0,239 -0,142 -0,083 

I28 0,012 0,205 -0,037 -0,002 0,098 

I39 0,341 0,202 0,342 0,286 0,099 

 11 12 13 

I23 0,129 0,195 0,285 

I14 -0,282 0,048 0,030 

I38 -0,24 -0,208 0,006 

I41 -0,073 0,107 -0,002 

I18 0,131 -0,155 0,077 

I3 0,140 0,132 0,020 

I43 0,074 -0,037 -0,064 

I17 0,041 0,028 0,065 

I12 -0,275 0,093 -0,329 

I2 0,102 0,063 -0,080 

I13 -0,002 0,029 0,089 

I31 -0,061 -0,018 -0,074 

I33 0,077 0,126 0,064 

I40 0,008 0,102 -0,075 

I4 0,438 -0,108 0,038 

I10 0,208 -0,195 0,192 

I29 -0,018 0,069 0,063 

I6 0,378 -0,018 -0,135 

I22 -0,135 0,243 0,075 

I44 0,330 -0,033 -0,040 

I9 0,029 0,033 0,004 

I16 0,104 0,111 -0,088 

I36 -0,080 0,181 -0,017 
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I1 -0,018 0,288 0,035 

I37 0,055 -0,143 -0,144 

I8 -0,333 0,103 0,000 

I35 0,116 0,054 -0,111 

I27 0,196 -0,055 0,108 

I21 -0,003 -0,037 0,030 

I25 -0,023 0,098 0,115 

I15 0,666 0,054 -0,077 

I26 -0,011 0,757 -0,142 

I11 0,115 0,558 -0,038 

I32 -0,092 0,512 -0,206 

I5 -0,014 0,174 -0,708 

I42 -0,182 0,001 0,509 

I30 -0,274 -0,024 -0,321 

I19 0,061 0,222 0,219 

I24 0,135 0,176 -0,217 

I7 0,082 -0,275 -0,175 

I34 -0,059 -0,168 0,160 

I20 0,369 -0,006 0,150 

I28 -0,026 0,375 0,074 

I39 0,142 -0,047 0,011 

 

Tabela 11: Análise do percentual da variância explicado por cada fator: 

 

 1 2 3 4 5 

8,068 7,251 7,293 6,659 4,400 

 

6 7 8 9 10 

3,121 4,167 4,582 3,148 3,441 

 

11 12 13 

3,852 4,497 3,373 
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Percent of Total Variance Explained: 



 

 

Logo estes 13 fatores explicam 63,85% da variação total. 

 

Tabela 12: Resultado e loading dos itens nos seus fatores segundo os parâmetros 

do MDSI 

Item Loading  Item Loading  Item Loading 

23 0,70  3 0,74  31 0,78 

14 0,67  43 0,71  33 0,74 

38 0,59  17 0,65  40 0,73 

41 0,54  12 0,61  4 0,56 

18 0,50  2 0,55  2 0,55 

7 0,48  13 0,52  

Fator 3 

10 0,53 

    Fator 

1 

34 0,40  20 0,44     

    

Fator 2 

28 0,48     

 

Item Loading  Item Loading  Item Loading 

29 0,85  9 0,78  1 0,77 

6 0,63  16 0,75  37 0,69 

22 0,57  

Fator 5 

39 0,39  

Fator 7 

8 0,59 

44 0,54         

30 0,47  Item Loading     

Fator 4 

24 0,49  
Fator 6 

36 0,71     

 

Item Loading  Item Loading  Item Loading 

35 0,68  25 0,74  26 0,76 Fator 8 

27 0,57  

Fator 10

19 0,40  11 0,56 

        

Fator 12 

32 0,51 

Item Loading  Item Loading     
Fator 9 

21 0,86  
Fator 11

15 0,67  Item Loading 

        5 0,71 

        

Fator 13 

42 0,51 
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Abaixo segue uma tabela com as divisões sugeridas pela análise estatística 

conforme orientações do programa utilizado. 

 
Tabela 13: Distribuição dos fatores e itens segundo o MDSI 

 
Fator 1 

23 - Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor prevenir do que remediar” 

14 - Eu dirijo cuidadosamente 

38 - Eu planejo longas viagens com antecedência 

41 - Eu estou sempre pronto para reagir às manobras inesperadas dos outros motoristas. 

18 - Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para os carros que se aproximam, 

eu espero pacientemente para atravessar o cruzamento 

07 - Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de velocidade ou um pouco abaixo 

34 - Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso ligo as luzes, ou vice-versa 

 
 
Fator 2 
03 - Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente como uma maneira de 

expressar minha frustração 

43 - Eu buzino para os outros 

17 - Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai imediatamente, eu tento apressar 

o motorista para que se mova 

12 - Eu xingo outros motoristas 

02 - Eu propositadamente colo no carro da frente 

13 - Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente não se move, eu simplesmente 

espero um pouco ate que ele se mova 

20 - Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo 

28 - Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece, eu o ofusco com os faróis 

altos 

 

 

 

Tabela continuação 
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Fator 3 
31 - Eu me sinto nervoso(a) quando dirijo 

33 - Eu me sinto “perturbado” quando dirijo 

40 - Eu me sinto confortável enquanto dirijo 

04 - Eu sinto ter completo controle na condução 

02 - Eu propositadamente colo no carro da frente 

10 - Dirigir me faz sentir frustrado 

 

Fator 4 
29 - Eu me entusiasmo ao infringir a lei 

06 - Eu aprecio a sensação de conduzir no limite (perigosamente). 

22 - Eu gosto de correr riscos enquanto dirijo 

44 - Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente 

30 - Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima num cruzamento 

24 - Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre 

 

Fator 5 
09 - Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os carros da fila próximo a minha 

começam a se mover, eu tento mudar para esta fila assim que possível 

16 - Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o trânsito o mais depressa possível 

39 - Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por ter subestimado meu espaço 

na vaga de estacionamento. 

 

Fator 6 
36 - Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o trânsito que eu poderia ter 

evitado 

 

Fator 7 
01 - Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo 

37 - Eu uso técnicas de relaxamento muscular enquanto dirijo 

08 - Enquanto eu dirijo tento relaxar-me 
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Fator 8 
35 - Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no modo neutro nos carros 

automáticos) 

27 - Perdido em pensamento, eu esqueço que os meus faróis estão acessos até ser avisado por 

sinais de outros motoristas 

 

 

Fator 9 
21 - Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo que o veículo da frente diminuiu 

a velocidade, e então eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão 

 

Fator 10 
25 - Preocupa-me dirigir com mau tempo 

19 - Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na estrada, eu dirijo com a 

intenção de impedi-lo 

 

Fator 11 
15 - Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo alguém esperando na faixa de 

pedestre 

 
Fator 12 
26 - Eu reflito sobre outras coisas enquanto dirijo 

11 - Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo 

32 - Eu fico impaciente durante a hora do “rush” 

 

Fator 13 
05 - Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho 

42 - Eu normalmente dirijo com cautela 
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Tabela 14: Análise Fatorial com rotação Varimax, determinando a priori, um número 

de fatores igual a 8, tal qual encontrado no artigo inicial  

 

1 2 3 4 5 

8,272 7,535 5,342 6,458 5,479 

 

6 7 8 

6,987 4,249 6,272 

Percent of Total Variance Explained 

Portanto, 8 fatores explicaram 50,60% da variação total. Os 8 fatores são 

compostos pelos seguintes itens indicados e relacionados na tabela 18: 

 

Tabela 15: Resultado e loading dos itens nos seus fatores segundo os parâmetros 

de definição de 08 fatores 

Item Loading  Item Loading  Item Loading 

31 0,76  3 0,73  26 0,74 

33 0,71  43 0,69  32 0,63 

40 0,68  12 0,63  

Fator 3 

36 0,52 

10 0,62  17 0,63     

4 0,60  13 0,57     

34 0,50  2 0,53     

Fator 1 

41 0,50  28 0,5     

    

Fator 2 

20 0,41     

 

Item Loading  Item Loading  Item Loading 

29 0,74  16 0,75  23 0,69 

24 0,64  9 0,64  38 0,62 

30 0,62  44 0,6  14 0,62 

25 0,3  

Fator 5 

6 0,47  42 0,48 

5 0,42      

Fator 6 

21 0,30 

Fator 4 

7 0,36         
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Tabela 15: Continuação 

Item Loading  Item Loading

1 0,75  35 0,62 

37 0,66  27 0,61 
Fator 7 

8 0,62  11 0,58 

    22 0,46 

    19 0,45 

    15 0,43 

    18 0,41 

    

Fator 8 

39 0,32 

 

 

Tabela 16: Distribuição dos fatores e itens segundo os parâmetros definidos pelos 

08 fatores 

 
Fator 1 

31 - Eu me sinto nervoso(a) quando dirijo 

33 - Eu me sinto “perturbado” quando dirijo 

40 - Eu me sinto confortável enquanto dirijo 

10 - Dirigir me faz sentir frustrado 

04 - Eu sinto ter completo controle na condução 

34 - Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso ligo as luzes, ou vice-versa 

41 - Eu estou sempre pronto para reagir às manobras inesperadas dos outros motoristas. 

 

Fator 2 
03 - Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente como uma maneira de 

expressar minha frustração 

43 - Eu xingo outros motoristas 

12 - Eu buzino para os outros 

17 - Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai imediatamente, eu tento 

apressar o motorista para que se mova 
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13 - Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente não se move, eu 

simplesmente espero um pouco ate que ele se mova 

02 - Eu propositadamente colo no carro da frente 

28 - Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece, eu o ofusco com os faróis 

altos 

20 - Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo 

 
Fator 3 
26 - Eu reflito sobre outras coisas enquanto dirijo 

32 - Eu fico impaciente durante a hora do “rush” 

36 - Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o trânsito que eu poderia ter 

evitado 

 

Fator 4 
29 - Eu me entusiasmo ao infringir a lei 

24 - Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre 

30 - Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima num cruzamento 

25 - Preocupa-me dirigir com mau tempo 

05 - Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho 

07 - Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de velocidade ou um pouco 

abaixo 

 

Fator 5 
16 - Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o trânsito o mais depressa 

possível 

09 - Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os carros da fila próximo a 

minha começam a se mover, eu tento mudar para esta fila assim que possível 

44 - Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente 

06 - Eu aprecio a sensação de conduzir no limite (perigosamente). 
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Tabela 16: Continuação 

 
Fator 6 
23 - Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor prevenir do que remediar” 

38 - Eu planejo longas viagens com antecedência 

14 - Eu dirijo cuidadosamente 

42 - Eu normalmente dirijo com cautela 

21 - Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo que o veículo da frente 

diminuiu a velocidade, e então eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão 

 

Fator 7 
01 - Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo 

37 - Eu uso técnicas de relaxamento muscular enquanto dirijo 

08 - Enquanto eu dirijo tento relaxar-me 

 

Fator 8 
35 - Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no modo neutro nos carros 

automáticos) 

27 - Perdido em pensamento, eu esqueço que os meus faróis estão acessos até ser avisado 

por sinais de outros motoristas 

11 - Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo 

22 - Eu gosto de correr riscos enquanto dirijo 

19 - Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na estrada, eu dirijo com a 

intenção de impedi-lo 

15 - Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo alguém esperando na faixa de 

pedestre 

18 - Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para os carros que se 

aproximam, eu espero pacientemente para atravessar o cruzamento 

39 - Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por ter subestimado meu 

espaço na vaga de estacionamento. 
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Tabela 17: Distribuição dos fatores e itens segundo seqüência traduzida do MDSI  

segundo Taubman: 

 
Fator 1 – estilo descuidado 
30 - Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima num cruzamento 

34 - Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso ligo as luzes, ou vice-versa 

27 - Perdido em pensamento, eu esqueço que os meus faróis estão acessos até ser avisado 

por sinais de outros motoristas 

39 - Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por ter subestimado meu 

espaço na vaga de estacionamento. 

36 - Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o trânsito que eu poderia ter 

evitado 

35 - Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no modo neutro nos carros 

automáticos) 

15 - Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo alguém esperando na faixa de 

pedestre 

11 - Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo 

 

Fator 2 – estilo ansioso 
31 - Eu me sinto nervoso(a) quando dirijo 

33 - Eu me sinto “perturbado” quando dirijo 

10 - Dirigir me faz sentir frustrado 

25 - Preocupa-me dirigir com mau tempo 

07 - Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de velocidade ou um pouco 

abaixo 

04 - Eu sinto ter completo controle na condução 

40 - Eu me sinto confortável enquanto dirijo 

 

Fator 3 – estilo perigoso 
44 - Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente 

06 - Eu aprecio a sensação de conduzir no limite (perigosamente). 

22 - Eu gosto de correr riscos enquanto dirijo 

24 - Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre 

20 - Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo 

Tabela continuação 
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Fator 4 – estilo irritado 
12 - Eu xingo outros motoristas 

03 - Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente como uma maneira de 

expressar minha frustração 

28 - Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece, eu o ofusco com os faróis 

altos 

43 - Eu buzino para os outros 

19 - Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na estrada, eu dirijo com a 

intenção de impedi-lo 

 

 

Fator 5 – estilo de alta velocidade 
16 - Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o trânsito o mais depressa 

possível 

09 - Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os carros da fila próximo a 

minha começam a se mover, eu tento mudar para esta fila assim que possível 

17 - Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai imediatamente, eu tento 

apressar o motorista para que se mova 

02 - Eu propositadamente colo no carro da frente 

32 - Eu fico impaciente durante a hora do “rush” 

05 - Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho 

 

 

Fator 6 – estilo de redução de angústia 
37 – Eu planejo longas viagens com antecedência 

08 - Enquanto eu dirijo tento relaxar-me 

01 - Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo 

26 - Eu reflito sobre outras coisas enquanto dirijo 
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Fator 7 – estilo paciente 
18 - Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para os carros que se 

aproximam, eu espero pacientemente para atravessar o cruzamento 

23 - Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor prevenir do que remediar” 

13 - Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente não se move, eu 

simplesmente espero um pouco ate que ele se mova 

38 - Eu planejo longas viagens com antecedência 

 

Fator 8 – estilo cuidadoso 
42 - Eu normalmente dirijo com cautela 

14 - Eu dirijo cuidadosamente 

41 - Eu estou sempre pronto para reagir às manobras inesperadas dos outros motoristas. 

21 - Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo que o veículo da frente 

diminuiu a velocidade, e então eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão 

29 - Eu me entusiasmo ao infringir a lei 

 

À luz do exposto, e considerando que tais índices mostraram-se baixos, 

optou-se por fazer uma segunda análise, levando em consideração também uma 

rotação do tipo Varimax, que apresentou para cada um dos 08 fatores a correlação 

com cada variável, conforme mostrado na tabela 18: 

 

Tabela 18: Análise fatorial considerando os parâmetros de rotação tipo Varimax 

 

 01 02 03 04 05 

I23 -0,142 ,018 0,149 -0,153 -0,094 

I14 -0,225 -0,160 0,272 -0,225 -0,272 

I38 0,042 -0,074 -0,218 -0,027 -0,047 

I41 0,678 0,075 0,224 0,094 -0,060 

I18 -0,082 -0,215 -0,077 -0,111 0,066 
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I3 -0,055 0,734 0,031 0,086 -0,054 

I43 0,083 -0,692 -0,064 -0,068 0,185 

I17 0,043 0,630 0,052 0,157 0,305 

I12 0,053 0,633 0,141 0,077 -0,118 

I2 -0,026 0,529 0,077 0,385 0,038 

I13 0,166 0,572 -0,143 0,151 0,164 

I31 0,123 0,082 0,088 0,624 -0,060 

I33 0,712 -0,021 0,201 -0,083 0,039 

I40 0,678 0,075 0,224 0,094 -0,060 

I4 0,598 -0,022 -0,221 0,020 0,080 

I10 0,623 0,019 -0,296 0,084 0,096 

I29 0,180 0,130 -0,114 0,740 0,247 

I6 0,235 0,030 -0,196 0,450 0,474 

I22 0,021 0,125 0,249 0,352 0,150 

I44 0,081 -0,057 -0,157 0,251 0,596 

I9 -0,099 0,214 0,138 -0,051 0,643 

I16 0,008 0,131 0,081 0,015 0,747 

I36 0,213 -0,086 0,523 0,020 -0,158 

I1 -0,025 -0,062 0,160 0,124 -0,042 

I37 0,145 0,124 -0,132 0,164 -0,070 

I8 -0,247 -0,024 0,205 -0,086 0,190 

I35 0,195 -0,149 0,092 0,090 -0,081 

I27 0,137 0,099 -0,095 -0,141 0,121 

I21 -0,225 -0,052 0,019 -0,088 -0,199 

I25 -0,301 0,148 -0,144 0,303 -0,128 

I15 0,211 -0,002 -0,116 0,101 0,233 

I26 -0,133 0,088 0,741 -0,018 0,102 

I11 -0,061 0,142 0,280 0,126 0,050 

I32 0,210 0,247 0,634 0,101 0,215 

I5 -0,099 0,067 0,293 0,424 0,070 
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I42 -0,095 -0,108 -0,169 -0367 0,000 
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I30 0,123 0,082 0,088 0,624 -0,060 

I19 0,154 0,183 -0,069 0,299 0,026 

I24 -0,132 0,104 -0,003 0,637 -0,017 

I7 0,191 0,195 0,082 -0,357 0,087 

I34 0,503 0,051 -0,075 -0,145 0,035 

I20 0,032 0,412 -0,267 0,008 0,147 

I28 -0,043 0,503 0,228 -0,018 0,283 

I39 0,252 0,010 0,015 0,047 -0,301 

 

 06 07 08 

I23 -0,692 0,091 -0136 

I14 -0,615 -0,037 -0,255 

I38 -0,616 -0,043 -0,158 

I41 -0,457 0,002 -0,198 

I18 -0,357 0,203 -0,408 

I3 0,068 -0,111 0,074 

I43 0,103 0,049 0,122 

I17 -0,170 0,121 -0,070 

I12 -0,005 -0,007 0,104 

I2 -0,012 0,066 0,073 

I13 0,381 -0,064 -0,045 

I31 -0,222 0,029 0,076 

I33 -0,058 -0,084 0,194 

I40 0,091 -0,084 -0,084 

I4 0,297 -0,071 0,104 

I10 0,181 0,090 0,338 

I29 0,071 0,016 0,116 

I6 0,265 0,005 0,242 

I22 0,012 -0,200 0,459 

I44 0,409 -0,029 0,165 

 

Tabela continuação 



 

Tabela 18: Continuação 

 

I9 -0,001 -0,038 0,110 

I16 0,016 0,036 -0,025 

I36 0,109 0,065 0,070 

I1 0,075 0,751 -0,023 

I37 -0,049 0,659 0,051 

I8 -0,223 0,621 -0,081 

I35 -0,039 0,088 0,627 

I27 0,292 -0,098 0,612 

I21 0,298 -0,100 0,004 

I25 0,138 0,092 -0,114 

I15 0,133 -0,083 0,430 

I26 -0,089 0,186 0,100 

I11 0,179 0,092 0,579 

I32 -0,064 -0,100 -0,044 

I5 0,127 0,049 -0,003 

I42 -0,476 -0,108 0,155 

I30 -0,019 0,011 0,209 

I19 -0,058 0,031 0,447 

I24 0,172 0,117 0,120 

I7 0,349 -0,142 0,045 

I34 0,225 0,149 0,137 

I20 0,289 0,140 0,402 

I28 0,166 0,221 0,114 

I39 0,053 0,279 0,315 

Rotated Loading Matrix (VARIMAX, Gamma = 1,0000) 

 

Tabela 19: Resultado da análise fatorial final do inventário traduzido 

Fator 1 – Estilo Estressado 
31 - Eu me sinto nervoso(a) quando dirijo 

33 - Eu me sinto “perturbado” quando dirijo 
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Tabela 19: Continuação 

 
40 - Eu me sinto confortável enquanto dirijo ( - ) 

10 - Dirigir me faz sentir frustrado 

04 - Eu sinto ter completo controle na condução ( - ) 

 
Fator 2 – Estilo Agressivo 
03 - Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente como uma maneira de 

expressar minha frustração 

43 - Eu xingo outros motoristas 

12 - Eu buzino para os outros 

17 – Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai imediatamente eu tento apressar 

o motorista para que se mova 

13 - Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente não se move, eu simplesmente 

espero um pouco ate que ele se mova ( - ) 

02 - Eu propositadamente colo no carro da frente 

28 – Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece, eu o ofusco com os faróis 

altos 

19 - Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na estrada, eu dirijo com a 

intenção de impedi-lo 

07 - Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de velocidade ou um pouco abaixo  

( - ) 

 
Fator 3 – Estilo Negligente 
26 - Eu reflito sobre outras coisas enquanto dirijo 

32 - Eu fico impaciente durante a hora do “rush” 

36 - Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o trânsito que eu poderia ter 

evitado 

 

Fator 4 – Estilo Perigoso 
29 - Eu me entusiasmo ao infringir a lei 

24 - Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre 

25 - Preocupa-me dirigir com mau tempo ( - ) 
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05 - Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho 

22 - Eu gosto de correr riscos enquanto dirijo 

30 - Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima num cruzamento 

 

 

Fator 5 – Estilo Senso-emocional 
16 - Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o trânsito o mais depressa possível 

09 - Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os carros da fila próximo a minha 

começam a se mover, eu tento mudar para esta fila assim que possível 

44 - Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente 

06 - Eu aprecio a sensação de conduzir no limite (perigosamente). 

 

 

Fator 6 – Estilo Preventivo 
23 - Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor prevenir do que remediar” 

38 - Eu planejo longas viagens com antecedência 

14 - Eu dirijo cuidadosamente 

42 - Eu normalmente dirijo com cautela 

21 - Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo que o veículo da frente diminuiu 

a velocidade, e então eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão ( - ) 

41 - Eu estou sempre pronto para reagir às manobras inesperadas dos outros motoristas 

18 - Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para os carros que se aproximam, 

eu espero pacientemente para atravessar o cruzamento 

 
 
Fator 7 – Estilo Relaxante 
01 - Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo 

37 - Eu uso técnicas de relaxamento muscular enquanto dirijo 

08 - Enquanto eu dirijo tento relaxar-me 
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Fator 8 – Estilo Desatento 
35 - Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no modo neutro nos carros 

automáticos) 

27 - Perdido em pensamento, eu esqueço que os meus faróis estão acessos até ser avisado por 

sinais de outros motoristas 

11 - Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo 

15 - Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo alguém esperando na faixa de 

pedestre 

39 - Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por ter subestimado meu espaço 

na vaga de estacionamento. 

34 - Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso ligo as luzes, ou vice-versa 

20 - Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo 

Obs. Os itens que apresentam este sinal ( - ) foram analisados com inversão 

de respostas para interpretação correta da análise. 

 

7.1 Resultados das análises 

A quantidade de sujeitos que realizaram o teste MDSI e que efetivamente 

foram para análises estatísticas soma 206 testes, dos quais 54,854% (113) eram 

mulheres. Os demais foram descartados devido à omissão de itens em suas 

respostas. Diante a tais percentuais, realizaram-se as análises apresentadas na 

tabela 23. 

 

Tabela 20: Análise estatística da amostra 

% QUANT. IDADE QUANT. % 
INTERVALO MULHERES

% 

19 6 2,913% 3 50,000% 
20 13 6,311% 5 38,462% 
21 9 4,369% 3 33,333% 
22 12 5,825% 

29,126% 

9 75,000% 
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23 20 9,709%  11 55,000% 
24 10 4,854% 8 80,000% 
25 13 6,311% 7 53,846% 
26 12 5,825% 7 58,333% 
27 15 7,282% 4 26,667% 
28 15 7,282% 

31,553% 

4 26,667% 
29 9 4,369% 3 33,333% 
30 5 2,427% 2 40,000% 
31 7 3,398% 5 71,429% 
32 3 1,456% 2 66,667% 
33 5 2,427% 

14,078% 

4 80,000% 
34 4 1,942% 2 50,000% 
35 4 1,942% 3 75,000% 
36 3 1,456% 2 66,667% 
37 5 2,427% 5 100,000% 
38 4 1,942% 4 100,000% 
39 2 0,971% 

10,680% 

2 100,000% 
40 3 1,456% 1 33,333% 
41 2 0,971% 1 50,000% 
42 6 2,913% 6 100,000% 
43 3 1,456% 2 66,667% 
44 1 0,485% 

7,282% 

1 100,000% 
45 1 0,485% 0 0,000% 
46 2 0,971% 1 50,000% 
47 1 0,485% 0 0,000% 
48 3 1,456% 1 33,333% 
49 2 0,971% 

4,369% 

0 0,000% 
50 1 0,485% 1 100,000% 
51 3 1,456% 3 100,000% 
52 1 0,485% 

2,427% 
1 100,000% 

63 1 0,485% 0,485% 0 0,000% 
Total 206 100,000% 100,000% 113 54,854% 

 
 
Tabela 21: Análise estatística escolaridade da amostra 

 
ESCOL. QUANT. % 

2 2 0,971% 
4 21 10,194% 
5 54 26,214% 
6 78 37,864% 
7 51 24,757% 

Total 206 100,000% 
Legenda:   
2 – ensino fundamental completo   3 – ensino médio incompleto 
4 – ensino médio completo   5 – ensino superior incompleto 
6 – ensino superior completo   7 – pós-graduando/graduado 
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Tabela 22: Análise estatística em função da idade, do sexo e escolaridade da 

amostra 

 
Escolaridade  Escolaridade Idade 

Mulheres 
2 3 4 5 6 7 

 Homens 
2 3 4 5 6 7 

19 3       3      3       3     
20 5       4 1    8     3 5     
21 3       3      6     1 5     
22 9     1 8      3       3     
23 11       4 6 1  9       4 4 1 
24 8         5 3  2         1 1 
25 7       1 2 4  6       2 3 1 
26 7       3 1 3  5     2   2 1 
27 4         1 3  11         6 5 
28 4     1   1 2  11     1 2 6 2 
29 3         2 1  6       2 1 3 
30 2         1 1  3         1 2 
31 5         2 3  2         1 1 
32 2         1 1  1         1   
33 4     1   1 2  1     1       
34 2         1 1  2     1     1 
35 3     1   2    1         1   
36 2         1 1  1         1   
37 5 1   1 1 1 1  0             
38 4         3 1  0             
39 2     1     1  0             
40 1     1        2         2   
41 1     1        1         1   
42 6    6    0       
43 2         2    1       1   
44 1         1    0       
45 0         0    1         1  
46 1     1        1         1  
47 0              1         1  
48 1 1            2         1 1 
49 0              2         1 1 
50 1         1    0             
51 3     2     1  0             
52 1     1        0             
63 0              1         1   
 Total 2 0 12 27 42 30  Total 0 0 9 27 37 20

Legenda:   
2 – ensino fundamental completo   3 – ensino médio incompleto 
4 – ensino médio completo   5 – ensino superior incompleto 
6 – ensino superior completo   7 – pós-graduando/graduado 
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A análise estatística dos dados apresentou uma média de 24,906 anos de 

idade e um desvio padrão de 6,208, cujo erro padrão foi 1,097 anos, o tempo de 

habilitação dos sujeitos apresentou média 03 anos e moda 01 ano. 

Os resultados obtidos foram analisados segundo o índice dos Alfa (α) de 

Cronbach. Este índice mede a consistência interna de cada fator através da média 

da correlação dos itens que compõem o fator.  A variação deste índice é de 0,00 à 

1,00, sendo que quanto mais próximo de 1,00 melhor será a consistência do fator e, 

inversamente, quanto mais próximo de 0,00, maior será a tendência à inconsistência 

do fator. 

No estudo em tela, observou-se os seguintes resultados: 

Fator 01: Estilo Estressado - α = 0,77 (boa consistência) 

Fator 02: Estilo Agressivo - α = 0,73 (boa consistência) 

Fator 03: Estilo Negligente - α = 0,55 (consistência razoável) 

Fator 04: Estilo Perigoso - α = 0,55 (consistência razoável) 

Fator 05: Estilo Senso-emocional - α = 0,67 (consistência razoável) 

Fator 06: Estilo Preventivo - α = 0,64 (consistência razoável) 

Fator 07: Estilo Relaxante - α = 0,57  (consistência razoável) 

Fator 08: Estilo Desatento - α = 0,63 (consistência razoável) 

Tabela 23: Analise da consistência interna através do coeficiente de correlação de 

Pearson entre os 8 fatores: 

 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

F1 1,00               
F2 0,17* 1,00             
F3 0,11 0,19* 1,00           
F4 0,05 0,28* 0,13* 1,00         
F5 0,13 0,36* 0,06 0,30* 1,00       
F6  -0,38*  -0,39* -0,03  -0,34*  -0,37* 1,00     
F7  -0,12* 0,01 0,15* 0,10 0,02 0,08 1,00   
F8 0,42 0,37* 0,09 0,24* 0,32*  -0,55* -0,04 1,00 

* p < 0,05 
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Para analisar a associação dos fatores com as variáveis sócio-demográficas 

inicialmente se verificou a relação entre sexo e os 08 fatores conjuntamente através 

de uma Análise de Variância Multivariada (MANOVA) e obtivemos F(8, 197) = 2,82 ,               

p = 0,006* . Portanto, um valor significativo usualmente adotado (p ≤ 0,05), indicando 

que os sexos comportam-se diferentemente nos estilos de direção. 

 

Tabela 24: Análises de Variância Univariadas em função do sexo: 

 

 
Estilo F(1,204) P Sexo Média Desvio 

Fem. 1,93 0,77 Estressado 0,112 0,74 Masc. 1,97 0,90 
Fem. 2,19 0,69 Agressivo 0,136 0,71 Masc. 2,23 0,75 
Fem. 3,08 0,90 Negligente 1,202 0,27 Masc. 3,22 1,00 
Fem. 1,75 0,59 Perigoso 3,564 0,06 Masc. 1,91 0,62 
Fem. 2,66 0,97 Senso-

emocional 0,317 0,57 Masc. 2,74 0,93 
Fem. 4,82 0,80 Preventivo 0,08 0,87 Masc. 4,83 0,63 
Fem. 2,35 0,90 Relaxante 7,949 0,005* Masc. 2,73 1,07 
Fem. 2,06 0,68 Desatento 4,884 0,03* Masc. 1,87 0,57 

 
 

Tabela 25: Análises de Variância Univariadas em função do tempo (ANOVA) 

Fator p 
Estressado 0,69 
Agressivo 0,97 
Negligente 0,38 
Perigoso 0,16 

Senso-emocional 0,68 
Preventivo 0,55 
Relaxante 0,004* 
Desatento 0,02* 
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Tabela 26: Análise do coeficiente de correlação de Pearson entre a idade e cada um 

dos fatores 

 
Fator p 

Estressado -0,10 
Agressivo -0,09 
Negligente -0,10 
Perigoso  -0,21* 

Senso-emocional  -0,17* 
Preventivo 0,14* 
Relaxante -0,05 
Desatento  -0,15* 

* p < 0,05 
 
          
Tabela 27: Análise do coeficiente de correlação de Pearson entre escolaridade e 

cada um dos fatores 

 
Fator p 

Estressado 0,08 
Agressivo 0,05 
Negligente -0,03 
Perigoso 0,01 

Senso-emocional -0,05 
Preventivo 0,02 
Relaxante -0,04 
Desatento 0,11 

 
Observa-se então que a escolaridade, isoladamente considerada, não está 

negativamente ou positivamente associada a nenhum dos fatores. 

 

Tabela 28: Análise do coeficiente de correlação de Pearson entre tempo e cada um 

dos fatores 

 

Fator p 
Estressado -0,12 
Agressivo -0,06 
Negligente -0,10 
Perigoso  -0,17* 

Senso-emocional  -0,18* 
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Tabela 28: Continuação 

 
Preventivo 0,13 (p=0.07) 
Relaxante 0,01 
Desatento  -0,18* 

* p < 0,05 
 

 

Através do Estudo Multivariado, com o objetivo de verificar como as 

variáveis Idade, Escola e Tempo afetam as variáveis Fator quando consideradas 

conjuntamente, realizamos uma Análise de Regressão tendo como variável depende 

o FATOR e como variáveis independentes aquelas que apresentaram uma 

correlação significativa (p ≤ 0,05) com o fator específico. 

 

Tabela 29: Análise de Regressão entre os fatores e todas as variáveis 

 
Fator 1 : Nenhuma das 3 variáveis apresentou relação com este fator, logo 

não foi realizado nenhum procedimento. 

 

Fator 2 : Nenhuma das 3 variáveis apresentou relação com este fator, logo 

não foi realizado nenhum procedimento. 

 

Fator 3 : Nenhuma das 3 variáveis apresentou relação com este fator, logo 

não foi realizado nenhum procedimento. 

 

Fator 4 : Idade e Tempo apresentaram relação significativa com este fator, 

portanto a análise de regressão para este fator terá Idade, Tempo e a interação 

Idade* Tempo como variáveis independentes 
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Tabela 29: Continuação 

>MODEL V(4) = CONSTANT + IDADE+T+T*IDADE 
 
Effect                   Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE              -0.020       0.013    -0.279 0.15394   1   2.305   0.131 
  3 T                         -0.005       0.026    -0.056 0.05357   1   0.032   0.858 
  4 T*IDADE             0.000       0.001     0.144 0.04857   1   0.195   0.660 
 
Term removed: Tempo 
  
Effect                   Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE              -0.021       0.013    -0.285 0.15902   1   2.496   0.116 
  4 T*IDADE             0.000       0.000     0.095 0.15902   1   0.281   0.597 
  
Term removed: T*IDADE 
  
Effect                 Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE              -0.014       0.005    -0.197 1.00000   1   7.553   0.007 
  
 

         Observou-se então que somente Idade permaneceu significativa (p = 

0,007) no modelo multivariado, portanto Idade é a variável que exerce maior 

influência sobre este fator. 

 

Fator 5 : Idade e Tempo apresentaram relação significativa com este fator, 

portanto a análise de regressão para este fator terá Idade, Tempo e a interação 

Idade*Tempo como variáveis independentes. 

 
MODEL F5 = CONSTANT + IDADE+TEMPO+TEMPO*IDADE 
 
Effect                  Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE              -0.011       0.021    -0.094 0.15394   1   0.259   0.611 
  3 TEMPO              -0.006       0.041    -0.047 0.05357   1   0.022   0.882 
  4 TEMPO*IDADE  -0.000       0.001    -0.047 0.04857   1   0.021   0.886 
  
Term removed: TEMPO*IDADE 
  
Effect                    Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
   2 IDADE              -0.012       0.020    -0.103 0.17540   1   0.358   0.550 
 
 3 TEMPO              -0.011       0.023    -0.084 0.17540   1   0.237   0.627 
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Tabela 29: Continuação 

 
Out               Part. Corr. 
___ 
  4 TEMPO*IDADE        -0.011        .         .    0.04857   1   0.021   0.886 
Term removed: TEMPO 
 
Effect                    Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE              -0.021       0.008    -0.179 1.00000   1   6.199   0.014 
  
Out               Part. Corr. 
 
  3 TEMPO              -0.036        .         .    0.17540   1   0.237   0.627 
  4 TEMPO*IDADE        -0.036        .         .    0.15902   1   0.236   0.628 
 

Observou-se então que somente Idade permaneceu significativa (p = 0,01) 

no modelo multivariado, portanto Idade é a variável que exerce maior influencia 

sobre este fator. 

Fator 6 : Idade e Tempo tiveram uma relação significativa com este fator, 

portanto a análise de regressão para este fator terá Idade, Tempo e a interação 

Idade*Tempo como variáveis independentes. 

 
Effect                         Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE                      0.030       0.016     0.347 0.15394   1   3.688   0.056 
  3 TEMPO                      0.079       0.031     0.791 0.05357   1   6.674   0.011 
  4 IDADE*TEMPO        -0.002       0.001    -1.003 0.04857   1   9.713   0.002 
 

         Todos os efeitos foram significativos, portanto Idade e Tempo tem 

influências distintas sobre este fator, bem como a interação das duas variáveis, ou 

seja, a influência que Idade exerce sobre o fator varia conforme o Tempo.    

 

Fator 7: Nenhuma das 3 variáveis apresentou relação com este fator, logo 

não foi realizado nenhum procedimento. 
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Fator 8: Idade e Tempo tiveram uma relação significativa com este fator, 

portanto nossa análise de regressão para este fator terá Idade, Tempo e a interação 

Idade*Tempo como variáveis independentes. 

 
>MODEL V(8) = CONSTANT + IDADE+T+T*IDADE 
 
Effect                  Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  2 IDADE               0.011       0.014     0.140 0.15394   1   0.575   0.449 
  3 T                        -0.004       0.028    -0.045 0.05357   1   0.020   0.887 
  4 T*IDADE            -0.000       0.001    -0.266 0.04857   1   0.659   0.418 
  
Term removed: Tempo 
  
Effect                   Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
   2 IDADE               0.010       0.014     0.135 0.15902   1   0.558   0.456 
  4 T*IDADE            -0.001       0.000    -0.305 0.15902   1   2.852   0.093 
  
Term removed: IDADE 
  
Effect                    Coefficient   Std Error  Std Coef    Tol.  df       F     'P' 
  4 T*IDADE            -0.000       0.000    -0.181 1.00000   1   6.355   0.013 
  
 

Portanto, Tempo e Idade influenciam este fator, e a influência de uma 

variável depende do nível da outra.   

 

7.2 Discussão 

A quantidade de pesquisas utilizadas para análise estatística foi de 206 

inventários, um número considerado expressivo para análise estatística, sendo 

realizada em 54,854% mulheres (113 mulheres). A faixa etária variou de 19 até 63 

anos, com média de 24,906 anos e desvio padrão de 6,208. Dividindo em faixas 

etárias obtivemos os valores observados na tabela 20 no qual observou-se que 

14,563% dos sujeitos pesquisados possuíam a idade acima de 40 anos. 
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Observou-se também que a divisão dos sujeitos homens e mulheres nas 

faixas etárias variou consideravelmente, conforme tabela 20. 

O grau de instrução dos sujeitos demonstrou que 88,835% dos sujeitos que 

responderam o inventário estavam no mínimo no ensino superior, sem, contudo 

detalhar variação significativa quanto ao sexo dos sujeitos (tabela 21). 

Efetua-se a análise dos fatores e itens relacionados com a pesquisa e 

obtivemos a consistência interna de cada valor no mínimo um Alfa (α) de Cronbach 

de 0,55 e no máximo um α = 0,77, demonstrando que os itens componentes de cada 

fator possui consistência interna para este fator. 

Posteriormente, foi calculado que o coeficiente de correlação de Pearson 

entre os 08 fatores com a finalidade de verificar a correlação dos fatores entre si, 

conforme tabela 23; desta análise, observou-se que o estilo estressado está 

positivamente associado com o estilo agressivo e com o estilo desatento e 

negativamente associado com o fator preventivo e com o fator relaxante. Quando se 

diz associado positivamente significa diretamente proporcional, ou seja, quando 

aumento o índice desse fator os seus correlacionados tendem a aumentar, no caso 

negativo é inversamente proporcional. O fator agressivo esta positivamente 

associado com o fator negligente, com o fator perigoso, com o fator senso-emocional 

e com o fator desatento e negativamente associado com o fator preventivo. O fator 

negligente esta positivamente associado com o fator relaxante e negativamente 

associado com o fator preventivo. O fator perigoso esta positivamente associado 

com o fator senso-emocional e com o fator desatento e negativamente associado 

com o fator preventivo. O fator senso-emocional esta positivamente associado com o 

fator desatento e negativamente associado com o fator preventivo. O fator preventivo 

esta associado negativamente com o desatento. 
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Realizou-se um a Análise de Variância Multivariada (MANOVA) e a relação 

entre sexo e os 08 fatores apresentou um resultado de F(8,197) = 282m p = 0,006*, 

portanto comparando com um valor significativo usualmente adotado (p ≤ 0,05), 

indicou que os mulheres e homens comportam diferentes estilos de direção. Em 

função dessa análise foi verificado para qual fator há essa correlação, cujo resultado 

apresentou que o estilo perigoso está muito próximo do nível de significância 

adotado, com fortíssima tendência de diferença entre os sexos, já o estilo relaxante 

demonstrou que os homens apresentam um estilo mais relaxante quando 

comparados com as mulheres e por último o estilo desatento demonstrou uma 

tendência significativa maior para as mulheres. 

A mesma análise foi realizada, comparando os sexos para cada fator, 

controlando a variável tempo, e obteve-se resultados bastantes próximos, o que 

resultou numa análise ANOVA tendo sexo com fator e tempo como co-variável: o 

resultado demonstrou  significância variação nos estilos relaxante e desatento. 

Na seqüência foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre a 

idade e cada um dos fatores, o resultado apresentou que a idade está negativa e 

significativamente associada com os estilos perigoso, senso-emocional e desatento, 

ou seja, conforme a idade diminui aumentam os escores de negligência, 

periculosidade e senso-emocional e está positiva e significativamente associada com 

o fator preventivo, ou seja, conforme a idade aumenta, aumenta o escore de 

prevenção. 

Em seguida, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre a 

escolaridade e cada um dos fatores, observando que esta variável não está negativa 

ou positivamente associada a nenhum dos fatores. 

Para finalizar a pesquisa, calculou-se o coeficiente de Pearson entre o 

tempo e cada um dos fatores, onde observamos que o tempo está negativa e 
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significativamente associado com os fatores do estilo perigoso, senso-emocional e 

desatento, ou seja, conforme o tempo aumenta, os escores de periculosidade, 

senso-emocional diminuem, e quase significativamente associado positivamente ao 

fator preventivo. 

Com o objetivo de verificar como as variáveis Idade, Escola e Tempo afetam 

os variáveis estilos de dirigir quando consideradas conjuntamente, foi realizado uma 

Análise de Regressão tendo como variável dependente o estilo de dirigir e como 

variáveis independentes aquelas que apresentarem correlação significativa (p ≤ 

0,05) com o estilo específico, realizou-se um estudo multivariado, no qual concluiu-

se que os estilo estressado, agressivo,  negligente e relaxante não apresentaram 

relação significativa com as variáveis Idade, Escola e Tempo. No estilo perigoso 

observou-se significativa relação com as variáveis Idade e Tempo, onde realizando 

análise de regressão entre essas variáveis e sua interação concluiu-se que somente 

a Idade permaneceu significativamente neste estilo (p = 0,007). O mesmo 

procedimento foi realizado para o estilo senso-emocional, cuja análise de regressão 

demonstrou que a variável Idade é a que exerce maior influencia sobre este estilo. 

No caso do estilo preventivo, através da análise de regressão, concluiu-se que tanto 

Idade quanto Tempo têm influências distintas sobre este estilo, bem com a sua 

interação, ou seja, a influência que Idade exerce varia conforme o Tempo. No estilo 

desatento concluiu-se que a variável Tempo e Idade influenciam este estilo, e a 

influência de uma variável depende do nível da outra. 



 

8 – ANÁLISE DE FIDEDIGNIDADE 

 
Para análise da fidedignidade do inventário, os pesquisadores reaplicaram 

os testes em 10% da população inicial, aguardando o tempo de 06 meses, 

verificando o emparelhando do sexo dos sujeitos. 

 

Tabela 30: Análise de fidedignidade das amostras em função dos itens 

 

 69

  Média Dp MED. p   Média Dp Med. p 
ant 2,76 1,76 2,00 ant 4,86 1,49 5,00 item 

01 
item 
23 0,73 0,42 

dep 2,52 1,50 2,00 dep 5,14 1,31 5,00 
ant 1,43 0,68 1,00 ant 1,29 0,72 1,00 item 

02 
item 
24 0,74 0,26 dep 1,48 0,75 1,00 dep 1,10 0,30 1,00 

ant 2,24 1,30 2,00 ant 4,33 1,65 5,00 item 
03 

item 
25 0,18 0,86 

dep 1,81 1,03 1,00 dep 4,33 1,43 5,00 
ant 3,90 1,67 5,00 ant 3,90 1,55 4,00 item 

04 
item 
26 0,08 0,33 

dep 4,57 1,21 5,00 dep 3,57 1,29 4,00 
ant 2,00 1,00 2,00 ant 2,43 1,40 2,00 item 

05 
item 
27 0,10 0,13 

dep 1,62 0,67 2,00 dep 1,95 0,67 2,00 
ant 1,90 1,34 1,00 ant 2,48 1,17 2,00 item 

06 
item 
28 0,10 dep 1,33 0,80 1,00 dep 1,86 1,01 2,00 0,05* 

ant 4,00 2,02 4,00 ant 1,38 0,92 1,00 item 
07 

item 
29 0,13 0,06 

dep 4,90 1,34 5,00 dep 1,10 0,30 1,00 
ant 3,10 1,73 3,00 ant 1,86 1,28 1,00 item 

08 
item 
30 0,09 

dep 3,71 1,42 4,00 dep 1,33 0,58 1,00 
0,05* 

ant 3,57 1,17 4,00 ant 2,29 1,31 2,00 item 
09 

item 
31 0,73 0,60 dep 3,57 1,63 3,00 dep 2,19 1,29 2,00 

ant 1,90 1,48 1,00 ant 3,76 1,61 4,00 item 
10 

item 
32 0,14 0,83 

dep 1,48 0,81 1,00 dep 3,67 1,32 4,00 
ant 2,90 1,45 3,00 ant 2,00 1,34 2,00 item 

11 
item 
33 0,14 0,96 

dep 2,33 1,20 3,00 dep 2,10 1,30 2,00 
ant 2,19 1,17 2,00 ant 2,14 0,91 2,00 item 

12 dep 2,05 1,07 2,00 
0,58 item 

34 dep 1,48 0,81 1,00 
0,008*

ant 4,62 1,72 5,00 ant 1,76 1,04 2,00 item 
13 dep 5,05 0,92 5,00 0,44 item 

35 dep 1,29 0,46 1,00 0,03* 

ant 4,52 1,57 5,00 ant 2,29 0,96 2,00 item 
14 dep 5,57 0,51 6,00 

0,008* item 
36 dep 2,29 0,85 2,00 

0,99 

ant 2,57 1,63 2,00 ant 1,57 0,93 1,00 item 
15 dep 2,57 1,40 2,00 

0,66 item 
37 dep 1,95 1,07 2,00 

0,17 

ant 4,10 1,48 4,00 ant 4,29 1,62 5,00 item 
16 dep 3,81 1,29 3,00 0,41 item 

38 dep 5,10 1,00 5,00 0,04* 

Tabela Continuação 



 

Tabela 30: Continuação 

ant 2,29 1,23 2,00 ant 1,48 0,93 1,00 item 
17 dep 2,62 1,47 2,00 0,18 item 

39 dep 1,43 0,60 1,00 0,85 

ant 4,33 1,62 5,00 ant 4,43 1,54 5,00 item 
18 dep 4,86 1,39 5,00 0,26 item 

40 dep 4,67 1,43 5,00 0,49 

ant 2,10 1,48 1,00 ant 3,90 1,58 5,00 item 
19 dep 1,76 1,51 1,00 

0,28 item 
41 dep 4,71 0,78 5,00 

0,04* 

ant 2,52 1,75 2,00 ant 5,19 0,81 5,00 item 
20 dep 1,57 1,21 1,00 

0,04* item 
42 dep 5,48 0,60 6,00 

0,16 

ant 1,76 1,18 1,00 ant 2,86 1,31 2,00 item 
21 dep 2,67 1,46 2,00 

0,008* item 
43 dep 2,48 1,08 2,00 

0,23 

ant 2,05 1,12 2,00 ant 1,76 1,51 1,00 item 
22 dep 1,14 0,36 1,00 0,005* item 

44 dep 1,43 0,93 1,00 0,46 

 
Para a comparação das repostas antes e depois de cada um dos 44 itens, 

foi possível através do teste não-paramétrico de Wilcoxon, adotando o nível de 

significância p ≤ 0,05, onde observou-se que 22,72% dos itens apresentaram 

variação significativa de resposta, dos quais observou-se que os itens 14, 38 e 41 

apresentaram diferenças significativas, onde as respostas posteriores foram maiores 

que as anteriores, e os itens 20, 21, 22, 28, 30, 34 e 35 diferiram nas respostas de 

modo que as respostas anteriores foram maiores que as respostas posteriores. 

 

Tabela 31: análise de fidedignidade das amostras em função dos sujeitos 

 

Suj. Antes Depois Suj. Antes Depois 
 1 109 121 12 112 120 
2 151 128 13 103 115 
3 126 126 14 128 123 
4 128 131 15 117 120 
5 123 127 16 124 126 
6 117 120 17 123 126 
7 127 108 18 138 123 
8 131 127 19 140 137 
9 116 111 20 115 116 
10 127 136 21 101 106 
11 121 112 
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Realizando a correlação de Pearson, agora com a somatória dos escores de 

cada sujeito que respondeu o questionário, obteve-se um índice de 0,6198, 

demonstrando que as respostas dos sujeitos, durante o intervalo de tempo de 06 

meses, foi considerado bastante expressivo. 
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CONCLUSÃO 

 
Após as alterações que realizamos no Inventário Multidimensional do Estilo 

de Dirigir, redefinindo os itens e nomenclatura dos fatores, obteve-se índices 

bastante expressivos; de acordo com os cálculos estatísticos, obteve-se o Alfa de 

Cronbach variando de 0,77 a 0,55, demonstrando que há razoável consistência dos 

itens com os fatores selecionados.  

Os 08 fatores divididos e analisados explicam 50,60% da variação total, o 

que significa que, para um teste psicológico de personalidade no trânsito, 

apresentam considerável índices de credibilidade no instrumento. 

O estudo ainda confirmou a hipótese de que quanto mais estressado for o 

condutor, maior será o seu fator de agressividade e desatenção e menor será o fator 

preventivo e relaxante. O condutor agressivo terá maiores índices nos fatores 

negligente, perigoso, senso-emocional e desatento, e menor índice para o fator 

preventivo. Quando os condutores apresentarem características de serem 

negligentes, percebeu-se que há maior possibilidade de ser um motorista relaxante e 

menor possibilidade de ser um motorista preventivo. Conforme aumenta o índice do 

motorista perigoso, maiores serão os índices do senso-emocional e desatento e 

menor o índice do fator preventivo. O motorista preventivo está negativamente 

associado ao fator desatento. 

A variável sexo foi significativamente expressiva para os estilos de 

motoristas relaxante, desatento e quase significativa para o estilo perigoso, 

demonstrando que os homens têm fortíssima tendência de diferença quando 

comparados com as mulheres, e comprovadamente tem índices mais elevados nos 

estilo relaxante, já as mulheres quando comparadas com os homens apresentam 
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maiores índices no estilo desatento, concordando com Gullone, Moore, Musgo e 

Boyd (2000). 

Concordando com Lui et al (1997) e Rivara et al (1998) observa-se que a 

idade está negativa e significativamente associada com os fatores perigoso, senso-

emocional e desatento, e positiva e significativamente associada com o fator 

preventivo, definindo que quanto mais alta a idade do sujeito maior será o seu índice 

do estilo preventivo e quando menor for à idade maior serão os índices dos fatores 

perigoso, senso-emocional e desatento. 

Os resultados apresentados pelo experimento foram consideravelmente 

pertinentes com a revisão literária, demonstrando forte grau de confiabilidade e 

exatidão do teste. 

Sabendo-se que a construção de qualquer inventário de personalidade 

requer cuidados especiais para evitar a fraude dos resultados, e observando que os 

indivíduos foram convidados a participar, o resultado da análise dos fatores foi 

considerado significativo, podendo ser confirmada no re-teste, cujo índice 77,27% 

dos sujeitos voluntários mantiveram as respostas após o período de 06 meses de 

diferença do teste para o re-teste; Ademais, não podemos esquecer que, devido a 

randomização das questões,  é possível que os sujeitos tivessem respondido 

questionários com diferentes ordens, a fidedignidade do instrumento estava 

confirmada. 

Os testes foram respondidos por quase 88,835% de sujeitos com no mínimo 

ensino superior incompleto, o que permitiu observar o alto índice de escolaridade 

dos sujeitos durante a pesquisa e seu alto índice de poder aquisitivo. 

A idade também foi um fator bastante observado durante a análise 

estatística, cujo percentual ficou de 85,44% dos sujeitos com no mínimo 39 anos de 

idade, demonstrando uma falta de emparelhamento entre os grupos de amostragem. 
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O sexo dos sujeitos da amostra foi inicialmente controlado, porém, perdeu-

se o seu emparelhamento, durante a análise, pois muitos sujeitos homens 

esqueceram de responder ou concluir o teste. 

 As perspectivas e os resultados foram amplamente alcançados pelos 

objetivos propostos. No entanto, ficou demonstrada a necessidade de alterar o grupo 

de estudos e análises do inventário, onde seria de grande importância que grupos 

com escolaridade, faixa etária, atividade profissional diferenciados fossem estudados 

e analisados. Também seria interessante aumentar o número de sujeitos testados. 

Os objetivos de adaptar, validar e verificar a fidedignidade do inventário 

MDSI para a população de Ribeirão Preto e região foi atingido. Por outro lado, 

percebeu-se a necessidade de alterar o grupo de sujeitos, uma vez que a 

amostragem foi composta, em 88,84%, de sujeitos cuja escolaridade atingiu, no 

mínimo, ensino superior incompleto. Tal fato abre a possibilidade de, em grupos 

mais heterogêneos, surgirem alterações quanto à interpretação dos itens do 

instrumento. 

Os resultados estatísticos demonstraram baixo índice de emparelhamento 

dos grupos de sujeitos quando relacionamos à variável sexo e idade, demonstrando 

a necessidade de melhor delineação do experimento. 

Durante o desenvolvimento do experimento, os pesquisadores definiram que 

este inventário deveria ser utilizado como aconselhamento, devendo ser aplicado 

pelos psicólogos a todos os motoristas que refazem os testes psicológicos para 

manutenção da Carteira Nacional de Habilitação. Neste momento, é necessário 

orientar a finalidade desse instrumento (orientação, educação e prevenção de 

acidentes), sugerindo que respondessem com a maior realidade possível. Neste 

sentido, os pesquisadores concluíram que também seria interessante verificar a 

aplicabilidade desse teste nas CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito), 
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verificando se há ou não diferenças significativas nos resultados apresentados pelo 

estudo atual. 

A análise estatística e a comparação dos resultados apresentados pelos 

inventários, adaptado e original, apresentaram bons índices de comparação. Como o 

objetivo do estudo inclui a validação do inventário, os pesquisadores concordam que 

é necessário aumentar o número de sujeitos, bem como mesclar mais as condições 

sócio-demográficas dos pesquisados e realizar um melhor emparelhamento das 

amostras.  

Para garantir a validade ecológica do inventário sugere-se que o mesmo 

seja aplicado em ambientes neutros e num ambiente específico onde o condutor 

esteja realizando testes para obter a renovação ou reaver a Carteira Nacional de 

Habitação.  

A comparação desses dois grupos permitirá afirmar se este instrumento é 

pertinentemente aplicado sem que haja dissimulação ou desvirtuamento de 

informações quanto às atitudes de dirigir dos sujeitos, permitindo afirmar alguns 

estilos e conseqüentemente possibilitar a realização de algumas orientações com o 

objetivo de minimizar a ocorrência de acidentes de trânsito e possibilitar maior 

educação no trânsito. 
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ANEXO 01 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 
 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Ciente das informações sobre a pesquisa, e aceitando fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma sua e outra do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma 

alguma. Será garantido o sigilo a todos que participarem da pesquisa, sem qualquer 

tipo de identificação, e os dados coletados serão utilizados na dissertação de 

mestrado do pesquisador Luiz Carlos de Paiva e Silva e em publicações em revistas 

especializadas da área. Em caso de dúvidas você pode consultar os pesquisadores 

responsáveis: Prof. Dr. José Aparecido da Silva e o pesquisador Luiz Carlos de 

Paiva e Silva. 

 

   Informações sobre a pesquisa 
Título do projeto: Análises das Características Psicométricas do Inventário 

Multidimensional do Estilo de Dirigir: tradução, validade e fidedignidade 
Pesquisador responsável: Prof. Dr. José Aparecido Da Silva 

Telefone para contato: (16) 602-3728 (Departamento de Psicologia e 

Educação da FFCLRP-USP 

Pesquisador participante: Luiz Carlos de Paiva e Silva 

Telefone para contato (16) 602-3835 

Os objetivos da pesquisas são: 1) Verificar a fidedignidade e validade do 

Inventário Multidimensional do Estilo de Dirigir (Multidimensional Driving Style 

Inventory); 2) Fazer análise do comportamento do motorista habilitado enquanto está 

dirigindo um veículo. 

Nenhum risco, prejuízo ou desconforto serão provocados pela pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser de grande utilidade para a 

compreensão e prevenção do comportamento do motorista habilitado no trânsito. 

A participação na pesquisa consiste em submeter-se a um questionário e 

respondê-lo a respeito de seu comportamento no trânsito. 

Os participantes poderão se retirar do estudo a qualquer momento. 

Luiz Carlos de Paiva e Silva 
Pesquisador 



 

 85

 
ANEXO 02 

 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 
 

 

Eu, ________________________________________________________, 

RG/CPF n° ___________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

Estudo do Inventário Multidimensional do Estilo de Dirigir, como sujeito. 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Luiz Carlos de 

Paiva e Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. 

 

Dados do participante: 

Nome: ____________________________________________________ 

Idade: __________________ Escolaridade: ______________________ 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino    

Tempo de Habilitação: _______________ 

Endereço: _________________________________________________ 

CEP: ________________ Cidade: _______________________________ 

Telefone: __________________ 

 

 

Local e data: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do sujeito: _________________________________________ 
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ANEXO 03 

 
INSTRUÇÕES 

 
 

Esta pesquisa tomará 20 minutos ou menos de seu tempo, e você estará 
colaborando com a realização de nosso estudo. Um registro dos resultados, se isto 
ocorrer, não identificará qualquer um que dele participar. A tarefa que você irá 
realizar não é difícil de ser completada, mas se em algum momento você desejar 
interrompê-la, avise-nos e ela será interrompida. 

 
Estamos interessados em investigar os sentimentos, as atitudes e os 

comportamentos das pessoas enquanto estão dirigindo um veículo. Para isso você 
deverá ler cuidadosamente uma lista de itens contendo diferentes contextos ou 
situações nas quais as pessoas que dirigem estão comumente envolvidas. Após a 
leitura cuidadosa de cada item, você deverá assinalar um valor numa escala de 6 
pontos, o seu julgamento referente àquele comportamento (como cada situação 
descreve o seu comportamento de dirigir) refletido naquele item. Assim, a escala 
variará de 1 (um) a 6 (seis) pontos, de maneira que: 

 
1 = nunca 
 
2 = muito pouco 
 
3 = pouco 
 
4 = moderadamente 
 
5 = bastante 
 
6 = sempre 
 
 
Por favor, trabalhe sem pressa e tente não interromper a tarefa de 

julgamento uma vez iniciada. Mesmo depois de você ter julgado todos os itens, 
releia-os e caso você resolva alterar algum escore, faça-o sem restrições, anulando 
o valor anteriormente estabelecido. 

 
Por favor, não se esqueça de que todos os itens devem ser julgados de 

acordo com o seu envolvimento em cada situação ou comportamento de dirigir. 
Lembre-se que não existem respostas certas ou erradas. O importante para nós é 
como você percebe e julga cada um dos itens listados. É importante que nenhum 
item fique sem resposta. 

 
 
Caso você tenha alguma dúvida sobre a tarefa a ser executada, por favor, 

faça as perguntas que entender necessárias. 
 
Antecipadamente, os nossos sinceros agradecimentos pela sua colaboração. 
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ANEXO 04 

  
 1  2  3  4 5 6
Eu executo atividades relaxantes enquanto dirijo                
          
Eu propositadamente colo no carro da frente                 
          
Eu buzino ou pisco os faróis para o carro que vai a frente                 
como uma maneira de expressar minha frustração          
          
Eu sinto ter completo controle na condução                
          
Eu avanço o sinal que acabou de ficar vermelho                 
          
Eu aprecio a sensação de conduzir no limite                 
(perigosamente).          
          
Numa rodovia vazia, eu usualmente dirijo no limite de                 
velocidade ou um pouco abaixo          
          
Enquanto eu dirijo tento relaxar-me                
          
Quando eu enfrento um engarrafamento no trânsito e os                 
carros da fila próximo a minha começam a se mover, eu          
tento mudar para esta fila assim que possível          
          
Dirigir me faz sentir frustrado                
          
Eu devaneio para passar o tempo enquanto dirijo                
          
Eu xingo outros motoristas                
          
Quando o sinal do trânsito fica verde e o carro da frente                 
não se move, eu simplesmente espero um pouco ate que           
ele se mova          
          
Eu dirijo cuidadosamente                
          
Com pensamento disperso ou distraído, eu não percebo                 
alguém esperando na faixa de pedestre           
          
Num engarrafamento, eu penso em como atravessar o                 
trânsito o mais depressa possível          
          
Quando um sinal fica verde e o carro da frente não sai                 
imediatamente, eu tento apressar o motorista para          
que se mova          
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 1  2  3  4 5 6
Num cruzamento onde eu tenha que dar a preferência para                
os carros que se aproximam, eu espero pacientemente           
para atravessar o cruzamento          
          
Quando alguém tenta mudar de faixa na minha frente na                 
estrada, eu dirijo com a intenção de impedi-lo           
          
Eu arrumo o cabelo ou a maquiagem enquanto dirijo                
          
Eu estou distraído ou preocupado, e de repente percebo                 
que o veículo da frente diminuiu a velocidade, e então           
eu tenho que frear bruscamente para evitar uma colisão          
          
Eu gosto de correr riscos enquanto dirijo                
          
Eu baseio o meu comportamento no ditado “melhor                 
prevenir do que remediar”          
          
Eu gosto da emoção de flertar com a morte e desastre                
          
Preocupa-me dirigir com mau tempo                
          
Eu reflito sobre outras coisas enquanto dirijo                
          
Perdido em pensamento, eu esqueço que os meus faróis                 
estão acessos até ser avisado por sinais de outros          
motoristas          
          
Quando alguém faz alguma coisa na via que me aborrece,                
eu o ofusco com os faróis altos          
          
Eu me entusiasmo ao infringir a lei                
          
Eu subestimo a velocidade de um veículo que se aproxima                
num cruzamento          
          
Eu me sinto nervoso(a) quando dirijo                
          
Eu fico impaciente durante a hora do “rush”                
          
Eu me sinto “perturbado” quando dirijo                
          
Eu tento ligar os limpadores de pára-brisa, ao invés disso                 
ligo as luzes, ou vice-versa          
          
Eu tento sair nos semáforos em terceira marcha (ou no                 
modo neutro nos carros automáticos)          
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 1  2  3  4 5 6
Eu planejo mal a minha rota, por causa disso eu enfrento o                
trânsito que eu poderia ter evitado          
          
Eu uso técnicas de relaxamento muscular enquanto dirijo                
          
Eu planejo longas viagens com antecedência                
          
Eu quase (ou realmente) bato (colido) em alguma coisa por                
ter subestimado meu espaço na vaga de estacionamento.          
          
Eu me sinto confortável enquanto dirijo                
          
Eu estou sempre pronto para reagir às manobras                 
inesperadas dos outros motoristas.          
          
Eu normalmente dirijo com cautela                
          
Eu buzino para os outros                
          
Eu gosto da emoção de dirigir perigosamente                
 
Obs.No cabeçalho de cada página do inventário havia a definição da escala, como 
segue:  
1 = nunca        2 = muito pouco       3 = pouco      
4 = moderadamente    5 = bastante       6 = sempre 
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ANEXO 05 
 

Anexo 05: Composição do Inventário DSQ - Driving Style Questionnaire 

 

1. Do you break the motorway speed limit? 

2. Do you drive fast? 

3. Do you exceed the speed limit in built up areas? 

4. Do you become flustered? 

5. Do you remain calm? 

6. Do you respond to pressure from other drivers? 

7. Are you happy to receive advice from people? 

8. Do you dislike people giving advice? 

9. Do you drive cautiously? 

10. Do you find it easy to ignore distractions? 

11. Do you ignore passengers? 

12. How often do you set out without looking at a map? 

13. Do you plan long journeys in advance? 

14. Do you overtake on the inside? 

15. Do you ever drive through a red traffic light? 
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ANEXO 06 
 

Anexo 06: Composição do Inventário DBQ - Driver Behaviour Questionnaire 

 

1. Attempt to drive away from traffic lights in third gear 

2. Check your speedometer and discover that you are unknowingly traveling faster 

than the legal limit. 

3. Lock yourself out of your car with the keys still inside. 

4. Become impatient with a slow driver in the outer lane and overtake on the inside 

5. Drive as fast along country roads at night on dipped lights as on full beam 

6. Attempt to drive away without first having switched on the ignition 

7. Drive especially close or ‘flash’ the car in front as a signal for that driver to go fast 

or get of your way 

8. Forget where you left your car in a multi-level car park 

9. Distracted or preoccupied, realize belatedly that the vehicle ahead has slowed, an 

have to slam on the brakes to avoid a collision 

10. Intend to switch on the windscreen wipers, but switch on the lights instead, or vice 

versa 

11. Turn left on to a main road into the path of an oncoming vehicle that you hadn’t 

seen, or whose speed you had misjudged 

12. Misjudge your gap in a car park and nearly (or actually) hit adjoining vehicle 

13.  “Wake up’ to realize that you have no clear recollection of the road along which 

you have just traveled 

14. Miss your exit on a motorway an have to make a lengthy detour 

15. Forget which gear you are currently in and have to check with your hand 

 

Anexo Continuação 
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Anexo 06: Continuação 

16. Stuck behind a slow-moving vehicle on a tow-lane highway, you are driven by 

frustration to try to overtake in risky circumstances 

17. Intending to drive to destination A, you ‘wake up’ to find yourself en route to B, 

where the latter is the more usual journey 

18. Take a chance and cross on lights that have turned red 

19. Angered by another driver’s behaviour, you five chase with the intention of giving 

him/her a piece of your mind 

20. Try to overtake without first checking your mirror, an then get hooted at by the car 

behind which has already begun its overtaking manoeuvre 

21. Deliberately disregard the speed limits late at night or very early in the morning 

22. Forget when your road tax/insurance expires and discover that you are driving 

illegally 

23. Lost in thought, you forget that your lights are on full beam until ‘flashed’ by other 

motorists 

24. On turning left, nearly hit a cyclist who has come up on your inside 

25. In a queue of vehicles turning left on to a main road, pay such close attention to 

the traffic approaching from the righl that you nearly hit the car in front 

26. Drive back from a party, restaurant, or pub, even thought you realize that you may 

be over the legal blood-alcohol limit 

27. Have an aversion to a particular class of road user, and indicate your hostility by 

whatever means you can 

28. Lost in thought or distracted, you fail to notice someone waiting at a zebra 

crossing, or a pelican crossing light that has just turned red 

Anexo Continuação 
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Anexo  06: Continuação 

29. Park on a double-yellow line an risk a fine 

30. Misjudge speed of oncoming vehicle when overtaking 

31. Hit something when reversing that you had not previously see 

32. Fail to notice someone stepping out from behind a bus or parked vehicle until it is 

nearly too late 

33. Plan your route badly, so that you meet traffic congestion you could have avoided 

34. Overtake a single line of stationary or slow-moving vehicles, only to discover that 

they were queueing to get through a one-lane gap or roadwork lights 

35. Overtake a slow-moving vehicle on the inside lane or hard shoulder of a 

motorway 

36. Cut the corner on a right-hand turn and have to swerve violently to avoid an 

oncoming vehicle 

37. Get into the wrong lane at a roundabout or approaching a road junction 

38. Fail to read the signs correctly, and exit from a roundabout on the wrong road 

39. Fail to give way when a bus is signaling its intention to pull out 

40. Ignore ‘gibe way’ signs, and narrowly avoid colliding with traffic having right or 

way 

41. Fail to check your mirror before pulling out, changing lanes, turning, etc. 

42. Attempt to overtake a vehicle that you hadn’t noticed was signaling its intention to 

turn right 

43. Deliberately drive the wrong way down a deserted one-way street 

44. Disregard red lights when driving late at night along empty roads 

45. Drive with only ‘half-an-eye’ on the road while looking at a map, changing a 

cassette or radio channel, etc 

Anexo Continuação 
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Anexo 06: Continuação 

46. Fail to notice pedestrians crossing when turning into a side-street from a main 

road 

47. Get involved in unofficial ‘races’ with other drivers 

48. ‘Race’ oncoming vehicles for a one-car gap on a narrow or obstructed road 

49. Brake too quickly on slippery road and/or steer the wrong way in a skid 

50. Misjudge your crossing interval when turning right and narrowly miss collision 
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ANEXO 07 

Anexo 07: Composição do Inventário DBI – Driving Behaviour Inventory 

1. Driving usually makes me feel aggressive 

2. I tend to overtake other vehicles whenever possible 

3. When irritated I drive aggressively 

4. When I try but fail to overtake I am usually frustrated 

5. Driving a car gives me a sense of power 

6. I think it is worthwhile taking risks on the road 

7. I am worried to drive in bad weather 

8. I am always ready to react to other drivers unexpected manoeuvres 

9. Driving usually does not make me happy 

10. In general I do not enjoy driving 

11. Driving usually makes me feel frustrated 

12. I feel confident in my ability to avoid an accident 

13. I am more anxious then usual in heavy traffic 

14. I am more tense on new than familiar roads 

15. I am usually patient during the rush hour 

16. I am on the alert on a difficult road 

17. I increase concentrations on a difficult road 

18. Slow moving vehicles are a traffic hazard 

19. I am always ready to react to other drivers unexpected manoceuvers 

20. An accident is always possible because of other drivers poor judgment 

21. I feel bothered when overtaken at a junction 

22. I feel anxious when overtaken at a junction 

 

Anexo continuação 
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Anexo 07: Continuação 

23. I do not feel indifferent when overtaking another vehicle 

24. I feel satisfied when overtaking another vehicle 

25. I feel tense when overtaking another vehicle 

26. I am annoyed to drive behind slow moving vehicles 

27. When I try but fail to overtake I am usually bothered 

28. When I try but fail to overtake I am usually frustrated 

29. I am usually patient during the rush hour 

30. When irritated I drive aggressively 

31. Annoyed when traffic lights change to red when I approach them 

32. I do not feel indifferent when overtaking another vehicle 

33. In general I mind being overtaken 

34. Driving usually makes me feel aggressive 

35. Driving usually makes me feel frustrated 

36. I am more tense on new than familiar roads 

37. I lose my temper when another driver does something silly 

38. I feel tense when overtaking another vehicle 

39. Driving a car gives me a sense of power 

40. I feel bothered when overtaken at a junction 

41. I feel satisfied when overtaking another vehicle 
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ANEXO 08 

Anexo 08: Muldimensional Driving Style Inventory 

1. I do relaxing activities while driving  

2. I purposely tailgate other drivers  

3. I blow my horn or 'flash' the car in front as a way of expressing my frustration. 

4. I feel I have control over driving. 

5. I drive through traffic lights that have just turned red  

6. I enjoy the sensation of driving on the limit (dangerously)  

7. On a clear freeway, I usually drive at or a little below the speed limit  

8. While driving I try to relax myself. 

9. When I am in a traffic jam and the lane next to mine starts to move, I try to 

move into that lane as soon as possible  

10. Driving makes me feel frustrated.  

11. I daydream to pass the time while driving. 

12. I swear at other drivers. 

13. When a traffic light turns green and the car in front of me doesn’t get going, I 

just wait for a while until it moves  

14. I drive cautiously. 

15. Lost in thought or distracted, I fail to notice someone waiting at a zebra 

crossing/pedestrian. 

16. In a traffic jam, I think about ways to get through the traffic faster  

17. When a traffic light turns green and the car in front of me doesn’t get going 

immediately, I try to urge the driver to move on  

Anexo continuação 
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Anexo 08: Continuação 

18. At an intersection where I have to give right-of-way to oncoming traffic, I wait 

patiently for cross-traffic to pass 

19. When someone tries to skirt in front of me on the road I drive in an assertive 

way in order to prevent it  

20. I fix my hair and/or makeup while driving  

21. I am distracted or preoccupied, and suddenly realize that the vehicle ahead 

has slowed down, and have to slam on the brakes to avoid a collision  

22. I like to take risks while driving  

23. I base my behavior on the motto "better safe than sorry"  

24. I like the thrill of flirting with death and disaster  

25. It worries me when driving in bad weather 

26. I meditate while driving 

27. Lost in thoughts I forget that my lights are on full beam until flashed by another 

motorist  

28. When someone does something on the road that annoys me, I flash them with 

the high beams  

29. I get a thrill out of breaking the law  

30. I misjudge the speed of an oncoming vehicle when passing  

31. I feel nervous while driving  

32. I get impatient during rush hour 

33. I feel distressed while driving 

34. I intend to switch on the windscreen wipers, but switch on the lights instead, or 

vice versa 

Anexo continuação 
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Anexo 08: Continuação 

35. I attempt to drive away from traffic lights in third gear (or on the neutral mode 

in automatic car)  

36. I plan my route badly, so that I hit traffic that I could have avoided  

37. I use muscle relaxation techniques while driving  

38. I plan long journeys in advance. 

39. I nearly (or actually) hit something due to Misjudging my gap in a parking lot.  

40. I feel comfortable while driving  

41. I am always ready to react to unexpected maneuvers by other drivers  

42. I tend to drive cautiously  

43. I honk my horn at others  

44. I enjoy the excitement of dangerous driving 


