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Para entendermos melhor o que é e como o 
relacionamento interpessoal é formado, importante 
compreender as partes que o forma, como: indivíduo 

(pessoa), grupo social e sociedade.



Indivíduo consiste num ser individual, conhecido pela 
sua existência única e indivisível. Este termo 

costuma ser utilizado como sinônimo de cidadão, ou 
seja, um ser humano inserido num ambiente social.



Somos todos iguais perante a lei e em meio às nossas 
diferenças, porém diferentes na personalidade e 

necessidades.



O conjunto de características psicológicas que afetam a 
maneira com que o indivíduo interage com o 

ambiente.

É formado por herança genética (genótipo) e por fatores 
sociais, culturais e ambientais (fenótipo).



Fatores que modificam a personalidade

• Internos
• Reflexão
• Autocrítica
• Autoconhecimento

• Externos
• Aprendizagem
• Percepção
• Interação com meio social



De acordo com o ONSV (OBSERVATÓRIO Nacional de 
Segurança Viária), as três principais motivações dos 
acidentes de trânsito estão relacionadas e podem ser 
agrupadas em “Fator Humano, Fator Veículo e Fator 

Via”.

Segundo a entidade, 90% dos acidentes ocorrem por 
falhas humanas – que podem envolver desde a 
desatenção dos condutores até o desrespeito à 

legislação.



Formado por dois ou mais indivíduos com interesses, 
objetivos ou características comuns. Temos como 
exemplos de grupos sociais: família, vizinhança, 
frequentadores de um mesmo templo religioso, 

funcionários ou servidores de uma mesma empresa ou 
órgão.



Os grupos se reúnem por vários motivos:

• Por uma razão (objetivo) comum;

• Por normas e valores;

• Formando uma estrutura organizacional.



Pressupõe uma convivência mais ampla do indivíduo, de 
forma organizada conscientemente. É um conjunto 

maior que grupos sociais onde mesmo que o indivíduo 
não possa ter um contato pessoal direto com todos os 
indivíduos de uma sociedade, há um reconhecimento 
mútuo quando nos encontramos, por causa dos laços 

comuns que dividimos.



É a integração do autoconhecimento, autodomínio e 
automotivação. 

É a base do relacionamento interpessoal.



“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não 
precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se 

conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória 
ganha sofrerá também uma derrota. Se você não 

conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas 
as batalhas”. 

(Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra.)



Modo ou a capacidade das pessoas relacionarem e 
entenderem umas às outras.

Faz parte do relacionamento interpessoal todas as 
normas de comportamento que orientam o convívio no 
meio social, seja ele: familiar, profissional, estudantil, 

no trânsito etc.





O trânsito é um grande espaço que possibilita, entre 
outras coisas, o encontro e o convívio social entre as 

pessoas.

Cruzamos com muita gente no trânsito, motoristas e 
pedestres, cada qual com seus próprios pensamentos, 

objetivos, anseios, necessidades etc. Se não soubermos 
lidar com esses aspectos individuais, fatalmente 

entraremos em desacordo com os demais usuários do 
trânsito e, consequentemente, a fúria, a raiva, a 

ansiedade ou o medo se expressarão através do nosso 
comportamento na via ou na calçada.



 Supervalorização da máquina;

 Inversão de valores;

 Falta de controle emocional do indivíduo;

 Egoísmo;

 Descaso a normas e regulamentos;

 Falta de planejamento em relação ao horário e ao 
percurso;

 Crença na imunidade;

 Desrespeito aos direitos alheios.



 Dignidade da pessoa humana;
 Princípio universal do qual derivam os Direitos Humanos e os

Valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático.

 Igualdade de direitos;
 É a possibilidade de exercer a cidadania plenamente por meio da

equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das
pessoas para garantir a igualdade, fundamentando a solidariedade.

 Participação;
 É o princípio que fundamenta a mobilização das pessoas para se

organizarem em torno dos problemas do trânsito e suas
consequências para a sociedade.

 Co-responsabilidade pela vida social
 Valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito e à

efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos. Tanto o
Governo quanto a população têm sua parcela de contribuição para
um trânsito melhor e seguro.



Comportamentos expressam princípios e valores que a 
sociedade constrói e referenda e que cada pessoa toma 

para si e leva para o trânsito.


