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RESUMO 
 

O trabalho dos motoristas de ônibus, apesar de indispensável, necessita 
de valorização, principalmente, no que tange à qualidade de vida destes 
profissionais. Trata-se de um estudo que objetivou compreender as implicações 
provocadas pelo trabalho na saúde do sujeito que trabalha no transporte 
coletivo (ônibus). Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa com 
abordagem fenomenológica à luz do referencial teórico-filosófico de Maurice 
Merleau-Ponty e da Psicanálise de Sigmund Freud. Após a aprovação do 
Protocolo do Projeto de Dissertação pelo Comitê de Ética com Seres Humanos 
da instituição, sob o Nº 19593513.2.0000.5243, iniciou-se a entrevista 
fenomenológica. Esta aconteceu nos meses de janeiro de 2014 a abril de 2014 
encerrando-se quando se percebeu a suficiência de significados. O cenário foi 
uma empresa privada de transporte coletivo no leste fluminense do Rio de 
Janeiro. Na entrevista, utilizaram-se as seguintes questões: comente 
livremente como é a experiência de dirigir, comente livremente sua percepção 
sobre qualidade de vida, e que medidas poderiam melhorar o seu trabalho. 
Dirigir para os motoristas participantes da pesquisa é satisfação 
indiscutivelmente esses profissionais acreditam que além das intemperes do 
cotidiano, dirigir é uma experiencia inserida na vida social. O equilíbrio familiar 
está vinculado ao processo de trabalho do motorista de ônibus afinal, sua 
atenção concentrada na direção e nos agentes externos depende da mente 
tranquila, estar em família é qualidade de vida, as melhorias para o trabalho 
dos motoristas que participaram da pesquisa é pautada no respeito dos 
clientes, condições positivas do ônibus e melhor salário.  A mobilidade 
urbana tem foco na atual conjuntura vivida no país, a Copa do Mundo e a 
iminência dos Jogos Olímpicos de 2016. Valorizar os profissionais de 
transporte coletivo é um passo importante para a garantia da boa imagem 
diante do mundo quanto ao transporte coletivo brasileiro.  

 
Descritores: Corpo; Mobilidade; Percepção; Sujeito; Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

RESUMÉN 

El trabajo de los conductores de autobús, aunque indispensable, 
requiere de una apreciación, especialmente con respecto a la calidad de vida 
de estos profesionales. Este es un estudio que pretende entender las 
consecuencias causadas por trabajaren en la salud del sujeto que trabaja en el 
transporte público (autobús). Con este fin, desarrolló un enfoque 
fenomenológico de investigación cualitativa a la luz el teórico-filosófico de 
Maurice Merleau-Ponty y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Después de la 
adopción del protocolo del proyecto de tesis por el Comité de ética de la 
institución con los seres humanos, en el apartado 19593513.2.0000.5243, 
comenzó la entrevista fenomenológica. Esto sucedió en los meses de enero a 
abril 2014 2014 final cuando fue realizada la suficiencia de los significados. El 
escenario era un transporte privada en el Oriente fluminense de Río de Janeiro. 
En la entrevista, se utilizaron las siguientes preguntas: comentar libremente 
como es la experiencia de conducción, comentar libremente su percepción 
sobre la calidad de vida, y qué medidas podrían mejorar su trabajo. En coche a 
los conductores de la encuesta es la satisfacción podría decirse que estos 
profesionales creen que además de la intemperes de la vida cotidiana, conducir 
es un experimento en la vida social.. El equilibrio familiar está vinculado al 
conductor del autobús, después de que toda su atención se centró en la 
dirección y agentes externos depende de la mente tranquila, en calidad de vida 
de la familia, las mejoras a la labor de los pilotos que participaron en la 
encuesta se basa en el respeto de los clientes, condiciones positivas del 
autobús y mejores salarios.  Movilidad urbana tiene el foco en el actual clima 
económico experimentado en el país, la Copa del mundo y los Juegos 
Olímpicos de 2016 que se avecina. Mejorar el transporte masivo profesionales 
es un paso importante para garantizar la buena imagen ante el mundo en 
relación con el transporte colectivo brasileño. 

 

Palabras clave: Cuerpo; Movilidad; Percepción; Tema; Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The work of bus drivers, although indispensable, requires appreciation, 

especially regarding the quality of life of these professionals. This is a study that 

aimed to understand the implications caused by work on the health of the 

subject who works at the public transportation (bus). To this end, developed a 

qualitative research phenomenological approach in the light of the theoretical-

philosophical of Maurice Merleau-Ponty and psychoanalysis of Sigmund Freud. 

After the adoption of the Protocol of the Dissertation project by the Ethics 

Committee of the institution with human beings, under paragraph 

19593513.2.0000.5243, began the phenomenological interview. This happened 

in the months of January to April 2014 2014 ending when it was realized the 

sufficiency of meanings. The scenario was a privately held transportation in the 

East Fluminense of Rio de Janeiro. In the interview, the following questions 

were used: comment freely as is the experience of driving, comment freely their 

perception about quality of life, and what measures could improve their work. 

Drive to survey drivers is satisfaction arguably these professionals believe that 

in addition to the untempers of everyday life, driving is an experiment in social 

life. The family balance is linked to the bus driver, after all his attention focused 

on direction and external agents depends on the quiet mind, be in family's 

quality of life, the improvements to the work of the drivers who participated in 

the survey is based on respect for customers, positive conditions of the bus and 

better wages.  Urban mobility has focus in the current economic climate 

experienced in the country, the World Cup and the 2016 Olympic Games 

looming. Enhance mass transit professionals are an important step towards 

guaranteeing the good image before the world regarding the Brazilian collective 

transportation.   

 

 Key Words: Body; Mobility; Perception; Subject; Job. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Diariamente, mais de 88 mil pessoas se deslocam dos mais variados 

lugares na cidade de São Gonçalo1. O interesse pelo presente estudo é parte 

do meu cotidiano como psicóloga de uma empresa de ônibus, recrutando e 

selecionando candidatos, treinando, atendendo as demandas psicológicas dos 

funcionários e, em grande escala, os motoristas. Trata-se de lugar em que me 

deparo com algumas dificuldades, como: controle dos índices de rotatividade, 

excesso de motoristas em medidas disciplinares, medo de envolvimento em 

acidentes de trânsito, estresse gerado pela carga horária de trabalho.  

A concepção de mundo, em Maurice Merleau Ponty, filósofo francês, diz 

respeito à experiência de estar em contato, ao mesmo tempo, consigo e com o 

outro. O mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou 

aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, 

pois ele é inesgotável. (PONTY, 1994, pág. 17). Na relação com o passageiro, 

o motorista de ônibus é convocado a sentir uma gama de sensações, desde a 

satisfação de executar o trabalho de conduzir pessoas ao destino desejado até 

mesmo desconfortos gerados por falhas na comunicação, além de desrespeito 

ao lugar do outro, fazendo com que o corpo senta os percalços do 

relacionamento interpessoal. o motorista de ônibus é condutor da máquina que 

dirige na visão organizacional. Considerando os processos psicológicos em 

questão nessas relações, o mundo da vida do motorista de ônibus insere uma 

terceira responsabilidade: consigo.  

O interesse latente em minha prática como psicóloga e em conformidade 

com o projeto já em andamento2 é promover saúde aos trabalhadores que 

sustentam dia-a-dia à empresa. A resposta para as implicações profissionais 

que me moveram a pensar neste plano está no segundo princípio fundamental 

descrito no Código de Ética do psicólogo, de agosto de 2005, que assim afirma:  

  

                                                             
1 Programação interna da empresa F de transporte coletivo 
2
 Saindo da garagem sem perder a direção que será abordado posteriormente  
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O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (pág. 07).  

Em 2012, foi sancionada a Lei da Mobilidade Urbana objetiva a 

integração dos transportes e a maior acessibilidade à população que depende 

do serviço. A referida lei apresenta os objetivos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, direciona a regulamentação do serviço, garante os direitos 

dos usuários, apresenta as atribuições das esferas do governo, direciona o 

planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade e apresenta instrumentos 

de apoio à mobilidade, porém não contém nenhum indicativo de promoção de 

qualidade de vida para este profissional. 

A qualidade de vida (QV) é multifatorial e pode ser definida como o grau 

de prazer e realização pessoal na vida de um indivíduo. Para um elevado nível 

de QV, devem ser atendidas, minimamente, as necessidades básicas de uma 

pessoa, as condições laborativas e o estilo de vida, estes contribuindo 

sobremaneira para a promoção ou não da QV, influenciando no bem estar 

físico e emocional dos indivíduos. O trabalho que não oferece ao sujeito a 

liberdade necessária para que ele use suas habilidades no exercício de sua 

atividade resulta em sofrimento. Para Christopher Dejours apud (Rodrigues, 

Álvaro e Rondina 2006, p.09) tal sofrimento é um modo de defesa construída.  

Lançar mão da saúde e distorcer a percepção do trabalho são 

ferramentas psíquicas que se instauram para tentar dar conta do insuportável, 

dos efeitos que o trabalho causa, da falta operante ao psiquismo muitas vezes 

pobre de sentido. Diante de tantos limites impostos pela sociedade 

contemporânea e pelo sofrimento no trabalho, o resgate do trabalhador é 

imprescindível, não apenas o motivando, mas também lhe dando condições de 

realizar seu trabalho de forma plena. Estudos sobre seu estilo de vida e os 

fatores psicossociais aos quais estão submetidos se fazem necessários para 

uma compreensão macro dos modos como este profissional reage às 

intempéries da psicodinâmica do trabalho.  
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A psicodinâmica do trabalho é estressante e esse fator não muda, pois o 

trabalho demanda responsabilidades, pressão; toda atividade requer um 

investimento psíquico por parte do trabalhador e a atividade se torna mais 

pesada e fonte de insatisfação. 

Dejours considera que a significação e o resultado do sofrimento como 

dimensão essencial no entendimento da relação saúde-trabalho revela a 

importância da escuta dos trabalhadores, para melhor compreender e dar 

visibilidade a eles, para dar sentido ao que acontece nas relações de trabalho. 

(MILANI, 2007, p.03). Sendo assim, a proposta de desenvolvimento deste 

trabalho leva em consideração a proposta transdisciplinar – importante para o 

pensamento contemporâneo e contribuinte para a renovação do pensamento 

acadêmico sobre o trabalho em si.  

A pesquisa disciplinar diz respeito, no máximo a um único e 

mesmo nível de Realidade; aliás, na maioria dos casos, ela só 

diz respeito a fragmentos de um único e mesmo nível de 

Realidade. Por outro lado, a Transdisciplinaridade se interessa 

pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis de Realidade 

ao mesmo tempo. A descoberta desta dinâmica passa 

necessariamente pelo conhecimento disciplinar. Embora a 

Transdisciplinaridade não seja uma nova disciplina, nem 23 

uma nova hiperdisciplina, alimenta-se da pesquisa disciplinar 

que, por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo 

conhecimento transdisciplinar. Neste sentido, as pesquisas 

disciplinares e transdisciplinares não são antagonistas, mas 

complementares. (NICOLESCU, 1999). 

 

As exigências capitalistas, sociais, culturais, levaram o trabalhador da 

força pensante à força bruta. A massificação e a coisificação do homem 

fizeram dele vítima de seu próprio corpo; se este falha, também o faz a função 

atroz de produção. Os tempos modernos trouxeram desenvolvimento, mas tal 

evolução não salvou o prazer pelo labor, não se trabalha para viver e sim se 

vive para trabalhar. A voracidade da política capitalista, o ter para ser leva o 

homem a consumir e a ser consumido. (TEIXEIRA e COUTO, 2010, p. 583). 

Quando o trabalho deixa de ser um lugar de satisfação e um ambiente 

de valorização do profissional, a probabilidade de ele adoecer é grande, já que 
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o sofrimento para o trabalhador pode ser considerado como uma fuga. 

Dependendo do clima no ambiente, a carga psíquica acumulada, devido ao 

estresse vivido pelo trabalhador, poderá articular via inconsciente, um sintoma 

no corpo do sujeito. 

O trabalho que não oferece ao sujeito a liberdade necessária para que 

ele use suas habilidades no exercício de sua atividade resulta no sofrimento. 

Os conflitos interpessoais são uma das consequências do sofrimento psíquico. 

A defesa diante dos colegas de equipe é reforçada por medo de ser 

prejudicado, ainda que esse temor seja inconsciente. O trabalho como um lugar 

de construção de sentido deve levar o sujeito à realização e à libertação, uma 

vez que nossas escolhas profissionais têm a ver com nossas inclinações 

psíquicas à satisfação – o desejo é mediador entre nossa habilidade e o ser de 

fato.  

A transdisciplinaridade não é invasora, não é um saber dualista e de 

exclusão, mas constitui se uma visão que considera o saber além das 

disciplinas. Se pudermos entender a transdisciplinaridade como um método de 

descentralização do conhecimento, e considerarmos que o trabalhador, além 

de estar doente, ou estressado, é um corpo bio-psico-social-espiritual, e não se 

reduz ao seu sintoma (mas fala através dele), e que sua matéria está ligada a 

emoções, pensamentos, química e subjetivamente, o sintoma deve ser 

compreendido a partir de um texto escrito com várias considerações, visando 

sempre ao aparecimento do sujeito. 

 Quanto à transdisciplinaridade, podemos ainda afirmar que ela não 

exclui os escritos freudianos, ou as considerações feitas por Merleau Ponty 

sobre o corpo, mas, quando o profissional se permite olhar o horizonte depois 

de seu próprio estudo e saber sobre ele, quem ganha é o cuidado.  

A apreensão das significações se faz pelo corpo: aprender a 

ver as coisas é adquirir um certo estilo de  visão, um novo uso 

do corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema 

corporal" (PONTY, 2006, p. 212).   
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Não excluindo a importância de Descartes para a filosofia e as ciências, 

mas considerando o conhecimento descentralizado a fim de responder à 

demanda do século XXI, entende-se acima de tudo que o conhecimento não se 

esgota em si mesmo, que o corpo é complexo e impassível de explicação por 

uma interpretação objetiva. O trabalho em saúde é complexo, envolve mais do 

que conhecimentos teóricos ou técnicos, transcende teoria. Este trabalho exige 

um envolvimento com a questão do Outro – a alteridade é essencial. O Outro 

não é objeto de estudo, não é um portador de doença; o Outro é um 

participante, alguém que possui o mundo da vida em si. 

 O motorista de ônibus tem papel fundamental na manutenção do 

transporte coletivo na sociedade pós-contemporânea. Fatores, como o trânsito, 

relacionamento interpessoal dentro e fora da empresa onde o motorista está 

vinculado e questões familiares, devem ser considerados ao falamos em 

mundo da vida do sujeito rodoviário. O mapeamento de trabalhos através do 

estado da arte ratificou a importância do presente trabalho, já que as pesquisas 

consultadas não aproximavam os temas qualidade de vida e opinião do 

profissional de transporte coletivo. 

 Percebemos que trabalhos sobre o estilo de vida e os fatores 

psicossociais aos quais os motoristas de ônibus estão submetidos são 

necessários para uma compreensão mais profunda dos modos como este 

profissional reage às intempéries da psicodinâmica do trabalho. O ineditismo 

do tema justifica a iniciativa pela busca de reflexões sobre o mundo da vida do 

motorista de ônibus no ambiente organizacional onde atuo como psicóloga, 

recrutando e selecionando candidatos, treinando, atendendo as demandas 

psicológicas dos funcionários e, em grande escala, os motoristas. O setor 

rodoviário é carente de práticas e estudos que interpretem os sintomas dos 

sujeitos envolvidos neste setor – fato, portanto, que justifica a relevância deste 

estudo. Delimita se, assim, como: 

  Objeto de estudo: o mundo da vida dos sujeitos rodoviários.  

Questões norteadoras: Quais as implicações provocadas pelo 

cotidiano do trabalho na saúde do sujeito? O que o motorista de ônibus 

considera como ―qualidade de vida‖, em relação à sua rotina? Quais medidas 
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resgatariam a qualidade de vida do sujeito rodoviário a partir da sua própria 

perspectiva?  

Objetivo geral: Compreender as implicações provocadas pelo trabalho 

na saúde do sujeito que trabalha no transporte coletivo (ônibus).  

Objetivos específicos: Discutir a partir da percepção do motorista de 

ônibus o significado de qualidade de vida, propor estratégias de melhorias que 

resgatem a qualidade de vida. 

 Relevância: Entende-se que este estudo colaborará com as empresas 

de transporte interessadas em melhorar as condições de trabalho para o 

profissional de transporte coletivo, tendo elementos para o desenvolvimento de 

medidas que possam garantir a qualidade de vida no trabalho e 

consequentemente para o mundo da vida do motorista de ônibus, bem como 

para os estudos e pesquisas realizadas no âmbito da Linha de Pesquisa 

relacionada ao Cuidado em Saúde e Enfermagem, do Curso Mestrado da 

Universidade Federal Fluminense. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Para mapeamento do conhecimento produzido acerca da temática, 

realizou-se revisão da literatura em bases de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), quais sejam: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados Índex em Psicologia e BDENF. 

Como termos de busca, foi utilizada a palavra chave motorista. posteriormente 

foi utilizada motorista de ônibus. Incluíram-se na revisão apenas os artigos 

nacionais publicados em periódicos da área da saúde. Foram excluídos os 

artigos que não abordavam sobre a temática deste estudo que estivessem em 

língua estrangeira e os que não estavam disponíveis na íntegra, em meio 

eletrônico. A busca foi realizada entre Setembro e Novembro de 2013 

A busca das publicações na LILACS se deu, inicialmente, por meio do 

uso da palavra motorista. nessa etapa, retornaram sessenta e duas 

publicações. Foram selecionados doze artigos desta base, pois atendiam à 

proposta deste trabalho. um artigo completo relacionando a micropolítica da 

atividade, um trabalho completo relacionando à saúde mental e ao afastamento 

do trabalho, um artigo completo sobre associação entre pressão arterial e 

estresse, um artigo completo acerca da visão de trabalho para o motorista e o 

cobrador, um tese sobre a mulher no volante, um artigo completo sobre o ofício 

de motorista de ônibus. foi encontrado também um artigo completo sobre o 

motorista agressivo, três artigos completos sobre sintomas em motorista de 

ônibus. Na base Scielo, foram encontrados vinte e nove artigos que tinham 

descritor motorista, porém foram utilizadas cinco publicações que eram 

específicas de motorista de ônibus. 

 Na base de dados Índex Psi, retornaram seis publicações, porém foram 

selecionados apenas dois trabalhos: um artigo completo relacionando a 

condições de trabalho do motorista de ônibus, um artigo acerca da ergonomia 

do motorista do ônibus.    Na base BDENF, resultou sete, utilizou-se um artigo 

que correspondia com a temática deste trabalho. As demais publicações, 

apesar de terem o descritor motorista, foram excluídas, pois tratavam de outra 

categoria de motorista. Ao realizar o corte temporal de 2002 a 2013, devido à 

relevância desses trabalhos quanto aos assuntos abordados, retornaram 98 
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publicações, porém, destas, apenas vinte e três publicações falavam de fato do 

motorista de ônibus. Foram lidas três teses na íntegra e vinte artigos 

relacionados com o tema e analisados à luz da proposta deste estudo. 

 

QUADRO 1: Categorização dos artigos encontrados  na base de dados LILACS 

 Os artigos foram organizados pelo protocolo contendo o título, resultados, 

autores, tipo de estudo, periódico, ano e grau de relevância. 

Título Resultados Autores Tipo do 

estudo 

Periódico Ano Grau 

de 

relevân

cia 

Associação entre 

pressão arterial e 

estresse 

percebido em 

motoristas de 

ônibus 

Os resultados apresentados 

mostram que 18, dos 46 motoristas 

de ônibus, encontram-se hipertensos 

e que 100% se percebem 

estressados, comparando-se com a 

tabela normativa, tanto norte-

americana, quanto sul-brasileira.  

Assim, fazem-se necessárias novas 

pesquisas para averiguar qual fator 

está relacionado à hipertensão 

arterial, para que se possa ter um 

controle maior sobre eles.  

SILVA, 

A.M.B,  

KELLER, B 

COELHO, 

R.W 

Quantitativo Rev.Inst.Cienc

.Saúde 

2013 B3 

Acessibilidade 

em transporte 

coletivo urbano 

na perspectiva 

dos motoristas e 

cobradores 

Os resultados apontam que a frota 

de ônibus coletivos em circulação na 

cidade, na empresa pesquisada, de 

acordo com as considerações dos 

respondentes, apresenta 

equipamentos inadequados, o que 

repercute em uma acessibilidade 

restrita devido a diversos fatores, 

como falta de manutenção 

preventiva e periódica, dificuldade de 

acesso por parte de usuários 

específicos e falta de instalação dos 

dispositivos de acessibilidade nos 

veículos, dentre outros. 

 

CAVALCAN

TI, A, 

ALVES, A.L, 

VIEIRA, 

A.F.R, et al. 

Quantitativo Psic.estu. 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

2013 A2 

Micropolítica da 

atividade 

Sendo a dimensão subjetiva 

presente na prescrição também, é 

preciso questioná-la. Desde outro 

ponto de vista, em que a 

subjetividade não seja tão somente 

elemento a considerar na 

reformulação racional dos meios. 

Passa-se a questionar os próprios 

 

ZAMBONI, 

J, DE 

BARROS, 

M.E. B 

Qualitativo Barbarói- 

Biblioteca 

Central 

2012 B2 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-677817
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objetivos da organização do 

trabalho, em função da atividade dos 

sujeitos. A produção desejante 

coletiva irrompe na organização do 

trabalho, excedendo a mera 

consideração das condições 

estabelecidas de trabalho, pelos 

seus processos de 

institucionalização como 

irracionalização das razoabilidades 

assentadas, dando margem à 

produção de outras razões para 

trabalhar, ou melhor, outros sentidos 

e modos de produzir.  

Sentidos do 

trabalho e do 

afastamento por 

problemas de 

saúde mental 

para motoristas 

de transporte 

coletivo urbano: 

um estudo de 

caso 

  Os sentimentos do afastamento 

são vividos de forma intensa, 

indicando a importância de ações 

organizacionais que procurem 

auxiliar o trabalhador no 

desenvolvimento de estratégias de 

proteção, visando a uma melhor 

adaptação/saúde. Assim, a proposta 

de criação de um ambulatório que 

tenha um olhar menos clínico e mais 

voltado para a promoção de saúde 

pode ser uma intervenção fértil no 

ambiente das organizações. Um 

ambiente acolhedor, de escuta para 

esses trabalhadores, parte da ideia 

de Carreteiro (2003), citado por 

Ramos et al. (2008), que define o 

acolhimento como as condições de 

suporte, presentes no contexto do 

trabalho, que funcionam como apoio.  

GONCALVE

S, J; 

BUAES, C. 

S. 

Quanti-quali Cad.psicol.soc

.trab 

2011 B2 

 

Quem dá mais, 

cobra mais!": 

Uma análise das 

normas 

antecedentes do 

ofício de 

motorista de 

ônibus em um 

contexto 

específico 

O que está, entretanto, por trás 

desse ser ―leão‖, suas implicações e 

impactos sobre a saúde, incluindo aí 

a possibilidade de estar presente 

certa ideologia defensiva criada por 

esses trabalhadores para suportar o 

cotidiano, são questões que 

merecem ser pensadas. Resta 

investigar, no ―real‖ do trabalho, que 

ajustes são realizados por esses 

trabalhadores, como estes podem 

revelar tanto as estratégias de 

defesa quanto a legítima 

criatividade, além do savoir-faire e 

inteligência que atuam no trabalho 

real. 

PRANGE, A. 

P 

Qualitativo Estud.e 

pesquisa em 

psicologia  

2011 B1 

Mulheres ao 

volante: uma 

análise de 

gênero, saúde e 

trabalho em 

As diferentes repercussões do 

trabalho na saúde de mulheres e de 

homens que desempenham a 

mesma função devem considerar a 

atribuição da realização dos 

trabalhos domésticos por elas. No 

VELLOZO, 

D. P.M. 

Qualitativo Biblioteca de 

saúde pública 

2010 A2 
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mulheres 

motoristas de 

ônibus na cidade 

do Rio de Janeiro 

entanto, não podemos afirmar que o 

mesmo ocorre com os homens no 

que concerne ao biscate. Assim, 

convém a realização de novos 

estudos que abordem o trabalho 

masculino, de forma a correlacioná-

lo com equivalentes à acoplagem 

dos trabalhos domésticos, como o 

biscate. 

A gestão da 

atividade do 

motorista de 

ônibus: um olhar 

ergológico 

Fica evidente que os valores 

dimensionados e não-

dimensionados, como diz Schwartz, 

estão presentes nos constantes usos 

de si, tanto com relação ao próprio 

motorista quanto na relação entre 

ele e os outros. Temos aí uma 

dramática incontornável do trabalho 

humano frente às adversidades do 

meio.  

PINTO, FM, 

NEVES, MY 

Qualitativo Estud.e 

pesquisa em 

psicologia 

2009 B1 

Cenários da 

agressão no 

trânsito: a 

percepção que 

as pessoas têm 

de um motorista 

agressivo 

A população geral ainda hesita em 

confiar no trabalho do psicólogo, 

perito, examinador de trânsito 

(Gouveia et al., 2002), talvez por não 

perceber que sua avaliação tenha 

conexão com os fatos em situação 

real de trânsito. Neste sentido, 

parece evidente que cada dia mais 

os psicólogos devam ter a premissa 

na escolha dos testes, cabendo-lhes 

fundamentar sua necessidade. É 

igualmente preciso repensar o 

processo de avaliação.  

GOUVEIA, 

Valdiney V. 

et al . 

Quantitativo Cad.Ter.Ocup.

UFSCAR 

2008 B3 

Sintomas de 

distúrbios 

ostemomuscular

es em motorista 

e cobradores de 

ônibus 

A prevalência de sintomas de 

distúrbios osteomusculares mostrou-

se acentuada nos motoristas e 

cobradores e estes não 

apresentaram associação com 

jornada de trabalho, nível de 

atividade física e estado nutricional. 

Estes resultados indicam a 

necessidade de novos estudos 

longitudinais e prospectivos e com 

amostra representativa. A fim de 

obter melhorias no ambiente de 

trabalho, preservar a saúde do 

trabalhador e aprimorar a qualidade 

dos serviços prestados, programas 

educacionais e de caráter preventivo 

podem ser instituídos.  

CARNEIRO 

L.V,  A. V.; 

BARBOSA 

Quantitativo Rer.bras.ciean

tropom. 

desempenho 

hum 

2007 B2 

Promoção e 

divulgação de 

medidas 

educativas em 

circulação 

Como procuramos desenvolver 

nesse trabalho, constatamos que a 

problemática do trânsito também 

está globalizada. Do 37º Congresso 

de Psicologia do Trânsito, realizada 

recentemente pelas Associações e 

ALMEIDA, 

N.D.V 

Qualitativo Psicol.argum. 2006 B2 
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QUADRO 2: Categorização dos artigos encontrados  na base de dados 

SCIELO. Os artigos foram organizados pelo protocolo contendo o título, 

resultados, autores, tipo do estudo, periódico, ano e grau de relevância. 

 

 

 

 

 

humana: em 

questão o 

fenômeno 

trânsito 

Federações de Psicólogas e 

Psicólogos de Trânsito da 

Alemanha, Áustria e Suíça, podemos 

destacar alguns pontos, comuns 

com a realidade brasileira, que foram 

amplamente discutidas e debatidas 

sobre a intervenção do psicólogo do 

trânsito na promoção e divulgação 

de medidas educativas de 

segurança no trânsito para a 

sociedade (Rozestraten, 2000b). 

Assim sendo, para Araújo (2003), 

faz-se necessário um amplo trabalho 

sobre o comportamento no contexto 

viário, ―somado a um trabalho 

educativo, preventivo, interventivo e 

normativo eficaz, que atinja 

principalmente os futuros condutores 

e os jovens condutores com o 

objetivo de desenvolver atitudes 

compatíveis com a almejada 

segurança no trânsito‖.  

Acidentes e 

doenças do 

trabalho de 

profissionais do 

setor transporte: 

análise dos 

motoristas no  

Estado de São 

Paulo, 1997 a 

1999 

Por todos esses motivos, pode-se 

responder ao porquê de estudar os 

acidentes do trabalho e buscar, na 

transdisciplinaridade, caminhos para 

a elaboração de propostas que 

possibilitem à Saúde Pública, aos 

Governos, às Ong´s buscarem 

medidas efetivas e de qualidade 

para diminuir a ocorrência dos 

acidentes do trabalho e contribuir 

para a melhoria da saúde do 

trabalhador.  

TEIXEIRA, 

M.L.P 

Quantitativo Faculdade de 

saúde pública- 

USP 

2005 Não se 

aplica 
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Título Resultados  Autores  Tipo do 

estudo 

Periódico Ano Grau de 

relevância 

Indicadores 

psicossociais 

relacionados a 

acidentes de 

trânsito 

envolvendo 

motoristas de 

ônibus 

No que diz respeito aos 

indicadores relativos a situações 

potencialmente preocupantes, 

verificou-se que dirigir atrasado, 

preocupações com o sono e 

problemas familiares foram as 

situações que mais se destacaram 

em relação ao envolvimento dos 

motoristas participantes deste 

estudo em acidentes de trânsito. 

Sugere-se às empresas do setor 

de transporte público de 

passageiros uma reavaliação das 

políticas, de forma a reduzir o 

número de horas extra, 

respeitando a jornada 

estabelecida no acordo coletivo da 

categoria, e estimular o gozo 

integral das férias dos condutores 

como uma maneira de aliviar o 

estresse e aumentar a qualidade 

do trabalho e de vida.  

OLIVEIRA, A. 

C.F, PINHEIRO, 

J.Q. 

Qualitativo Psic.estu. 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

2007 A2 

Condições de 

trabalho e saúde de 

motoristas de 

transporte coletivo 

urbano 

Quanto ao desgaste físico, que 

acaba por influenciar nos níveis de 

fadiga e estresse, a educação 

pode ser voltada a aspectos 

específicos da profissão de 

motorista, como o fato de trabalhar 

sentado e forçar constantemente 

os membros inferiores (na 

aceleração e frenagem). 

Programas educacionais e de 

conscientização que levem até 

esse profissional o ensino de 

técnicas de alongamento e auto-

correção postural, por exemplo, 

podem tornar-se alternativas que 

possibilitem a redução de danos 

ao sistema músculo-esquelético, 

possibilitando ao motorista realizar 

essas técnicas durante sua 

jornada diária de trabalho.. 

 

BATTISTON, M. 

CRUZ, R. M, 

HOFFMANN, M. 

H 

Quanti-

quali 

Estud.psicol.

( Natal) 

2006 A2 

As relações de 

gênero e as 

percepções 

dos/das motoristas 

Pretende-se dar continuidade à 

investigação realizada, explorando 

novas perspectivas dos dados 

aqui obtidos, tendo presente, 

também, que o tema não se 

esgota, nem é essa a nossa 

ALMEIDA, N. 

D.V. et al 

Qualitativo Psicol.Cienc. 

Profissão. 

Conselho 

Federal de 

2005 A2 
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no âmbito do 

sistema de trânsito. 

pretensão; pelo contrário, o tema 

abre possibilidades de novas 

leituras, o que nos incita a 

curiosidade e o desejo de, 

posteriormente, desenvolver 

novas reflexões em que o tempo 

presente exige considerar o objeto 

da Psicologia inserido 

historicamente na interface entre o 

espaço público (em especial no 

trânsito) e o privado para a 

construção do bem-estar e da 

qualidade de vida de homens e 

mulheres.  

 

Psicologia  

Estudo sobre a 

exposição 

combinada entre 

ruído e vibração de 

corpo inteiro e os 

efeitos na audição 

de trabalhadores 

Efeitos à saúde produzidos por 

exposições combinadas entre VCI 

e ruído têm sido investigadas 

sobretudo em estudos 

experimentais, cujo efeito 

analisado tem sido a mudança 

temporária de limiar. A presente 

pesquisa, ao contrário, teve a 

peculiaridade de ser observacional 

e analisar, como efeito, a 

mudança permanente de limiar, 

representada pela PAIR.  

SILVA, L.F.  e 

MENDES, R. 

Quantitativ

o 

Rev. De 

saúde 

pública 

2005 B2 

Contemporaneidad

e X trânsito 

reflexão 

psicossocial do 

trabalho dos 

motoristas de 

coletivo urbano. 

Queixas relatadas pelos 

motoristas com relação a conforto 

e higiene são condições mínimas 

às quais todo (a) trabalhador(a) 

tem direito. Torna-se urgente a 

instalação de sanitários e o 

fornecimento de água potável nos 

pontos finais, ao mesmo tempo, 

nesses locais deveria haver um 

espaço onde o motorista se 

isolasse do público. considerado 

essencial à população. O Estado, 

por meio de políticas de 

transportes públicos, tem um 

papel importante nesse processo, 

sendo corresponsável pelas 

melhorias. 

 

ALMEIDA, N.D. 

V 

Qualitativo Psicol.Cienc. 

Profissão. 

Conselho 

Federal de 

Psicologia  

2002 A2 
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QUADRO 3: Categorização dos artigos encontrados  na base de dados 

PEPSIC. Os artigos foram organizados pelo protocolo contendo o título, 

resultados, autores, tipo do estudo, periódico, ano e grau de relevância.  

 

 

 

 

 

 

Título Resultados  Autores  Tipo do 

estudo 

Periódic

o 

Ano Grau de 

relevância 

Tecnologia e 

trabalho: sentidos 

produzidos no 

cotidiano do 

transporte coletivo 

Ao analisarmos as vivências e as 

relações estabelecidas no 

cotidiano de trabalho dos 

cobradores a partir da introdução 

das diversas ferramentas que 

compõem o SIT, em especial, a 

catraca eletrônica, foi possível 

observar a emergência de práticas 

discursivas contraditórias 

associadas a esse contexto.  

ALMASO, 

S. A. R, 

COUTINH

O, M. C 

Qualitativo Arq.bras.

psicol. 

2010 A2 

Violência no 

trabalho: possíveis 

relações entre 

assaltos e TEPT em 

rodoviários de uma 

empresa de 

transporte coletivo 

Considerando o caráter essencial 

dos serviços de transporte coletivo 

no atendimento a uma das 

necessidades básicas da maioria 

da população que ocupa os 

centros urbanos, acreditamos que 

o impacto dos assaltos na saúde 

mental dos rodoviários merece a 

atenção de atores sociais 

envolvidos na prestação desse 

serviço de utilidade pública. 

ALVES, 

C.R.S,  DE 

PAULA, 

P.P. 

Qualitativo Cad.psic

ol.soc.tra

b. 

2009 B2 

Saúde mental e 

trabalho: 

estratégias dos 

motoristas de 

ônibus frente à 

insegurança 

Esta pesquisa pretendeu contribuir 

para as questões de saúde no 

trabalho e tentou dar visibilidade a 

situações geradoras de 

sentimentos de insegurança e 

sofrimento psíquico e que possam 

vir a ser modificadas não só da 

saúde de quem trabalha, mas 

também da qualidade do trabalho 

prestado à população. 

ARAUJO, 

M. S.C. 

Qualitativo Tese 

apresnta

da a 

Universid

ade 

Federal 

da 

Paraíba 

2008 Não se 

aplica 
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QUADRO 4: Categorização dos artigos encontrados  na base de dados BVS. 

Os artigos foram organizados pelo protocolo contendo o título, resultados, 

autores, tipo do estudo, periódico, ano e grau de relevância.  

 

 

 

 

Título Resultados  Autores  Tipo do 

estudo 

Periódico Ano Grau de 

relevância 

Avaliação dos 

fatores de risco 

laborais e físicos 

para doenças 

cardiovasculares 

em motoristas de 

transporte urbano 

de ônibus em 

Montes Claros 

(MG) 

No presente estudo, a prevalência 

para doença cardiovascular 

mostrou-se baixa, sendo que os 

principais fatores de risco para 

doenças cardiovasculares foram: 

sedentarismo, história familiar 

positiva e aumento da 

circunferência abdominal. Os 

principais indicadores para 

doenças cardiovasculares obtidos 

através dos exames laboratoriais 

demostraram hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia. Contudo, os 

níveis de HDL estavam 

satisfatórios, bem como o LDL 

apresentou nível normal e 

desejável em mais da metade da 

amostra. 

 

ALQUIMIM

, A.F et al 

Quantitativo Ciênc.saúde 

coletiva  

2012 B1 

Doenças do sono 

associadas a 

acidentes com 

veículos 

automotores: 

revisão das leis e 

regulamentações 

para motoristas. 

 

Nesse momento, é importante 

frisar que a adoção dessas 

normas e de outras baseadas na 

legislação de outros países deve 

ser mais breve possível, pois 

sabemos que a prevenção, mais 

que a repressão, é a saída para 

diminuir os índices assustadores 

de violência no tráfego. Esse é um 

desafio que, sem dúvida, estimula 

e aguça o médico. Ao saber quão 

dolorosos eles se apresentam aos 

indivíduos e à sociedade, 

tornamo-nos peças fundamentais 

na discussão e adequação desse 

verdadeiro flagelo social que são 

os acidentes de trânsito.  

 

WEBER, 

S.A.T, 

MONTOVA

NI J. C. 

Qualitativo Rev. Bras. 

Otorrinolaringo

logia SBROL 

2002 B4 
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QUADRO 5: Categorização do artigo encontrado  na base de dados BDENF. O 

artigo fora organizado pelo protocolo contendo o título, resultados, autores, tipo 

do estudo, periódico, ano e grau de relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Resultados  Autores  Tipo do 

estudo 

Periódico Ano Grau 

de 

relevân

cia 

Fatores de risco 

para hipertensão 

arterial: 

investigação em 

motoristas e 

cobradores de 

ônibus  

A extensão da influência dos 

fatores de risco para alterações 

cardiovasculares é ainda objeto de 

investigações, principalmente com 

relação a determinadas atividades 

ocupacionais, sobretudo em 

países em desenvolvimento, 

resultando em grande 

desvantagem em relação aos 

países desenvolvidos. Acredita-se 

que o enfermeiro possa 

desempenhar um papel 

imprescindível para a modificação 

efetiva do cenário encontrado, 

dando atenção especial aos 

índices de sobrepeso e obesidade, 

em contraposição ao grande 

número de sedentários, incluindo 

os cuidados na manutenção de 

uma alimentação adequada com 

frutas e verduras. 

 

CHAVES, 

DBR. 

COSTA, 

AGS. 

OLIVEIRA, 

ARS 

Quantitativo Rev. 

Enferm.UERJ 

2008 B1 

http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
http://pesquisa.bvsalud.org/enfermagem/resource/pt/bde-15137
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QUADRO 6: Categorização da tese encontrada na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O trabalho foi organizado pelo protocolo contendo o título, 

resultados, autores, tipo do estudo, periódico, ano e grau de relevância. 

 

 

É notória a preocupação com os rodoviários das mais variadas áreas de 

conhecimento. cada uma em sua especificidade debruça-se sobre os sujeitos 

que trabalham no trânsito das grandes cidades dia a dia estressante. A 

pluralidade de ciências envolvidas na discussão, apresentação, descrição da 

realidade desses trabalhadores contribui para aproximar o setor rodoviário de 

uma realidade de trabalho mais preocupada com o bem estar daqueles que 

fazem a mobilidade urbana acontecer. Ao percorrer as obras citadas, 

destacamos que o olhar para o motorista de ônibus é indispensável a fim de 

garantir a eficiência dos serviços prestados à população.  

 Observamos que a responsabilidade das empresas de ônibus é grande 

diante de tantos desafios impostos pelo governo do país, pelos clientes que 

usufruem do ônibus e também pelos motoristas, porém compreendemos que 

as melhorias de condições de trabalho para os trabalhadores interferem 

diretamente na qualidade do serviço e no rendimento positivo das empresas. O 

Título Resultados  Autores  Tipo do 

estudo 

Periódico Ano Grau de 

relevância 

As fontes de 

desgaste físico e 

emocional e a 

Síndrome de 

Burnout no setor 

de transporte 

coletivo urbano de 

Natal 

Considerando que a síndrome de 

burnout já é reconhecida no Brasil, 

pelo Ministério do Trabalho, como 

doença ocupacional, como 

referido anteriormente, a mesma 

deve passar a ser uma 

preocupação das organizações, 

inclusive, para evitar sofrerem 

penalidades trabalhistas. Os 

resultados deste trabalho 

apontaram a importância de 

variáveis do ambiente de trabalho 

para a predição dos fatores de 

burnout. Recomenda-se que as 

estratégias de combate à 

síndrome sejam desenvolvidas em 

âmbito organizacional e de 

políticas públicas. 

GIANASI, 

L.B.D.S 

Quantitativ

o 

Tese 

apresentad

a a UFRN 

2004 Não se aplica 



33 
 

primeiro trabalho apresentou um panorama quantitativo acerca do estresse dos 

motoristas que participaram da pesquisa, os números resultantes 

encaminharam os pesquisadores para uma nova pesquisa quantitativa. os 

pesquisadores evitaram as subjetividades dos trabalhadores, como afirmaram 

na conclusão deste trabalho. Contextualizando este resultado, notamos que a 

avaliação da subjetividade do motorista de ônibus permitiria uma conclusão 

para além do sintoma que ele apresenta.  

O objetivo do trabalho de CAVALCANTI, A, ALVES, A.L, VIEIRA, A.F.R, 

et al, 2013, foi mostrar a visão dos motoristas e cobradores sobre a 

acessibilidade em transporte coletivo. o exposto neste trabalho leva-nos à 

conclusão de que os trabalhadores respondem pela empresa ao longo da 

jornada de trabalho. As satisfações e insatisfações dos usuários são 

testemunhadas pelos motoristas e cobradores, que expuseram na pesquisa a 

necessidade de manutenção dos equipamentos e a adequação dos 

equipamentos da acessibilidade para as necessidades dos usuários. Quando a 

manutenção preventiva falha, a influência negativa sobre o serviço prestado 

transforma-se em hostilidade por parte dos clientes. 

 Doze trabalhos consultados: SILVA, A.M. B, KELLER, B COELHO, R.W, 

2013, ALQUIMIM, A.F et al, 2012, GONCALVES, J; BUAES, C. S. 2011, 

ARAUJO, M. S.C 2008, VALDINEY V. et al 2008, CHAVES, DBR. COSTA, 

AGS. OLIVEIRA, ARS, 2008, CARNEIRO L.V. BARBOSA 2007, BATTISTON, 

M. CRUZ, R. M, HOFFMANN, M. H 2006, SILVA, L.F MENDES, R 2005, 

GIANASI, L.B.D. S, 2004, WEBER, S.A. T, MONTOVANI J. C, 2002, ALMEIDA, 

N.D. V, 2002 abordaram problemáticas no âmbito da saúde do trabalhador, 

sintomas, muitas vezes, gerados pelo próprio trabalho. eles são relevantes 

para este estudo, já que a qualidade de vida está diretamente ligada às 

condições de saúde do profissional. o desgaste corporal, a exposição a fatores 

de risco devem ser preocupações das organizações para contribuir com 

políticas de segurança a integridade física dos trabalhadores.  

Interessante destacar que em um trabalho quantitativo realizado para 

relacionar problemas cardiovasculares e função de motorista, o resultado da 

pesquisa refutou o objetivo do estudo. As doenças cardiovasculares naquele 
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grupo foram geradas pela junção de histórico familiar e alimentação 

inadequada. Aspectos psicológicos foi tema de três artigos estudados 

GONCALVES, J; BUAES, C. S., 2011, ALVES, C.R. S, DE PAULA, P.P 2009, 

GOUVEIA, V. et al 2008) sugeriram maiores estímulos a programas de 

promoção de saúde ao trabalhador a fim de prevenir que o profissional adoeça. 

Importante destacar questões psicológicas que aparecem como recurso para o 

sujeito olhar para si, no afã de cumprir a jornada de trabalho sob as 

dificuldades variadas do ramo, o motorista de ônibus sofre e compromete sua 

saúde, em destaque o artigo 09 que estudou a questão do assalto a coletivo e 

sua consequência na saúde mental do profissional.  

O trânsito foi tema base dos trabalhos de ALMEIDA, N.D. V et al, 2005 e 

2006, ambos trabalhados abordam a temática como aspecto para atenção do 

governo, politicas educativas salvaguarda a paz no trânsito, a segurança para 

os próprios trabalhadores e usuários.  

Os artigos de ZAMBONI, J. DE BARROS, M.E. B, 2012 e PINTO, F.M. e 

NEVES, M.Y, 2009 abordam a questão ergonômica no transporte. O estudo se 

refere às necessidades da organização quanto ao trabalho do motorista de 

ônibus. Ainda que este profissional trabalhe em uma posição ergonomicamente 

confortável, este trabalhador é um ser desejante. Importante destacar que os 

interesses das organizações não deveriam ir à contramão das condições 

satisfatórias de trabalho para o motorista de ônibus. 

Infelizmente, acidentes envolvendo coletivos, apesar de evitáveis, 

acontecem. Os trabalhos de OLIVEIRA, A.C. F, PINHEIRO, J.Q, 2007 e 

TEIXEIRA, M.L. P, 2005 abordam o assunto, considerando como consequência 

pelo não cumprimento de aspectos básicos, como: tempo de descanso, férias 

integrais, as principais causas de avarias.  

Em mobilidade urbana, aspectos tecnológicos promovem segurança ao 

trabalhador, mas a representação delas para os trabalhadores é 

responsabilidade da organização, a fim de ter efetivamente as tecnologias 

funcionando e sendo utilizadas no cotidiano do transporte. (ALMASO, S.A. R, 

COUTINHO, M.C, 2009). 
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As representações da identidade profissional foram abordadas nos 

artigos 06 e 07, o trabalho real no transporte coletivo foi conhecido a partir de 

opinião e relato dos próprios motoristas, apontando para novos estudos que 

valorizem o trabalho em transporte coletivo para a manutenção da mobilidade 

urbana.   
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os 
problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a 
essência da percepção, a essência da consciência, por 
exemplo. (PONTY, 1999, p.05). 

O ponto de partida para a interpretação fenomenológica acerca do 

conhecimento é romper com o pragmatismo das ciências positivistas que têm, 

na experiência, recursos para medir, quantificar, determinar um objeto. Tal 

movimento nem sempre é fácil, pois o ensino acadêmico é influenciado pela 

objetividade da experiência, da universalidade dos fatos. Precisamos 

esclarecer que esta colocação não é uma crítica ao pensamento biomédico; 

tais colocações são necessárias para compreender a interpretação da 

Fenomenologia de Maurice Merleau Ponty, como uma vertente de pensamento 

diferenciada – não é superior nem inferior às demais ciências. 

Faz-se necessário para o entendimento das interpretações que este 

trabalho tem por base, citar o que Ponty assesta sobre o sujeito, em sua obra 

Fenomenologia da Percepção, (1999, p. 07): 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas 
causalidades que determinam meu corpo ou meu "psiquismo", 
eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o 
simples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem 
fechar sobre mim o universo da ciência. 

 
 

Destacamos também o pensamento freudiano para lançarmos mão do 

processo de interpretação de conceitos, como corpo, sintoma, adoecimento, 

linguagem, entre outros.  

 

 

3.1 O corpo perceptível em Ponty  

 

 A Fenomenologia pode ser definida como a filosofia vivenciada. Em 

Ponty, a percepção não está afastada do corpo, mas sim a concebe como 

acolhimento do ser no mundo. 
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Na visão clássica do empirismo e do intelectualismo é o juízo 

que, aliado à sensação, forma a percepção. Porém, Merleau-

Ponty segue na crítica a esse legado clássico ao dizer que se a 

percepção interpreta, ela só o faz a partir do mundo, com 

sentido sensível, anterior a qualquer juízo. (REIS, 2008, p.03) 

 

Por ser uma linha teórica filosófica propõe-se a compreender os 

significados dos fenômenos, os quais podem considerar como significações a 

partir de nossa compreensão acerca de acontecimentos, expressões. Esta 

teoria filosófica não comporta qualquer pré-julgamento ou preconceito por parte 

do agente da pesquisa. Por exemplo, a escrita de Merleau-Ponty é repleta de 

sentido subjetivo. A leitura que o mesmo faz sobre os juízos clássicos parte 

sempre do princípio da experiência, não é razão pura da experiência, é a 

singular, a compreensão una de si consigo e de sua relação com o mundo é 

através da percepção do sujeito acerca do fenômeno que compreenderemos o 

mundo da vida do sujeito, neste trabalho: o sujeito rodoviário.  

O que habita o mundo é o corpo, a parte material de nós mesmos. Esse 

corpo é capaz de sentir e, sentindo, é capaz de relacionar se. Merleau-Ponty 

Ponty quer dizer que o corpo está junto ao mundo. Esse corpo é consciente, 

suas mãos tateiam as coisas e reconhecem o espaço. Para a teoria pontyana, 

o corpo só é corpo em relação com o mundo, e esse corpo não é o que 

conhecemos dissecado, exaustivamente estudado, não é o corpo 

cientificamente construído. O corpo que habita o espaço é corpo fenomenal e 

se insere existencialmente no espaço. (REIS, 2011, p.07). A inovação do 

pensamento pontyano para a época e a posteridade foi justamente o 

rompimento com o corpo da consciência separado do corpo biológico, o retorno 

ao significado. O estudo da essência dita quase erudita posiciona o objeto de forma 

subjetiva e reflexiva, colocando o conhecimento fisiológico à luz do existencialismo. 

 

Tal filosofia transcendental proposta por Merleau-Ponty supera 

o sujeito transcendental kantiano, pois neste não há o 

problema do outro, uma vez que conhece a si mesmo através 

de uma constituição inteiramente subjetiva. (REIS, 2008, p. 06). 
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Podemos afirmar que a concepção de corpo rompe com as ideias 

anteriores, uma vez que a questão norteadora do pensamento fenomenológico 

quanto ao corpo não reside na definição de duas instâncias divididas, 

exercendo funções antagônicas. O corpo em fenomenologia aparece em uma 

espécie de zona híbrida entre o subjetivo e o objetivo, não se reduzindo nem a 

uma soma de processos em terceira pessoa nem ao invólucro de uma 

consciência. (MOURA, p. 56, 2006). O marco epistemológico de Ponty é a 

retirada da consciência, a responsabilidade de responder à significação de que 

o corpo não é ato puro do sujeito, mas existente no mundo. O corpo, portanto, 

é o lugar de resposta para essa significação. 

Meu corpo não é alguma coisa que eu tenho; eu sou meu 
corpo. Ao estabelecer o contato com outra pessoa, eu me 
revelo pelos gestos, atitudes, mímica, olhar. (A. M. Luijpen 
apud Moura, p. 275).  

 

 É o corpo para Ponty que dá sentido ao mundo ―em si para nós‖. A 

situação do corpo no mundo é dialética, sendo esta a tensão de uma existência 

a outra e não a união de uma terceira nesta relação, como a dialética 

hegeliana. (REIS, 2011, p.09). Isto significa que, ao mesmo tempo em que o 

corpo é percebido pelo mundo, este me é dado pelo corpo. A percepção está 

nos processos corporais, está posta no mundo e este mundo para o filosofo é 

instância também psíquica, não apenas um espaço físico onde habitamos. O 

homem está no mundo e é no mundo que se conhece (Ponty, p.09, 1999). 

Podemos afirmar que Ponty teoriza a percepção livre do criticismo da ciência, 

mas parte dela para instaurar uma nova forma de pensar conceitos 

previamente tomados com rigor indivisível.  Corpo é mundo, é carne, é 

fenômeno, é consciência. Ponty une esses conceitos brilhantemente, 

considerando a percepção de um objeto pelo sujeito como sendo algo em 

harmonia com sua forma, partindo da consciência, sendo, mais ainda, a 

consciência caminho para o objeto tomar forma de um fenômeno a partir do 

significado que o sujeito lhe deu.   

O corpo é (...) este lugar da natureza em que, pela primeira vez 

os acontecimentos em lugar de impelirem se uns aos outros no 

ser, projetam em torno de presente um duplo horizonte de 

passado e de futuro e recebem uma orientação histórica. Aqui 
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existe uma invocação, mas não a experiência de um naturante 

eterno. Meu corpo toma posse do tempo ele faz um passado e 

um futuro existirem para um presente, ele não é uma coisa, ele 

faz o tempo em lugar de padece lo. (Ponty, 1999, p. 321). 

 

3.2 O mundo perceptível é conhecido pelo corpo  

 

Um importante passo para a construção deste trabalho é compreender e 

dissertar sobre o mundo, conhecê-lo através do seu significado na 

Fenomenologia pontyana. O mundo não é o lugar apenas de ser ou estar, não 

é estático, como o mapa. O mundo não é apenas o discurso do outro, 

espacialidade de acontecimentos. Ele é parte do que somos e está em nós, 

não pelo viés da consciência, mas da própria interação. O espaço não é o 

ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a 

posição das coisas se torna possível. (p.327) 

Os sentidos e instâncias de percepção do corpo em Merleau Ponty são 

fortes, já que o autor dedica seu discurso às sensações na obra 

Fenomenologia da percepção.  Essa interação dos sentidos (corpo-mundo-

linguagem) é exaustivamente descrita nesta obra basal para esse trabalho e 

nos possibilitará compreender um novo eu. A partir desse significado, é 

possível decifrar o discurso do motorista de ônibus, participantes deste trabalho 

que é fonte de sentido. O sentir desses profissionais acerca de fenômenos 

cotidianos, em sua prática, desvelará o conhecimento da essência do 

pensamento de melhorias a partir do prisma de significados desses 

profissionais, sem a rigidez de preconceitos e saberes pré-concebidos, como o 

próprio Ponty ensinou: 

Se acreditarmos em um passado do mundo, no mundo físico, 

nos "estímulos", no organismo tal como nossos livros o 

representam, é primeiramente porque temos um campo 

perceptivo presente e atual, uma superfície de contato com o 

mundo ou perpetuamente enraizada nele, é porque sem cessar 

ele vem assaltar e investir a subjetividade, assim como as 

ondas envolve um destroço na praia. (PONTY, 2006, p. 278) 
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Para o filósofo, conceber o mundo fora da percepção é um retrocesso, 

afinal o mundo objetivamente considerado como espaço impossibilita o curso 

da entrada da subjetividade do pensamento filosófico e da sua própria 

validação como parte do processo de conhecer e também de entender. 

 

É exatamente essa visão fenomenológica que está na base 

das ideias pós-modernas que questionam as certezas e 

hegemonias teóricas e metodológicas. Justamente o que 

contrasta com a objetividade e a autoridade do pensamento 

positivista da modernidade. (CREMASCO, 2009. p. 05). 

 

Sabemos que, em Ponty, o mundo percebido é fonte inesgotável de 

sentidos. Ao olhar para uma árvore, nossa percepção sobre ela está ligada às 

emoções que nos causam a consciência dela em nós. Isso produz sentido de 

significado. O que a ciência fabrica e a tecnologia se utiliza são 

superficialidades de interação. As coisas são objetos e, não conscientes, 

somos levados a resumir nossa própria existência no ter. Diversamente, o 

mundo percebido pontyano faz-nos compreender que o retorno à essência do 

fenômeno foi um caminho de libertação para a questão do homem, do corpo, 

do modo de se perceber, pois: 

 

O sujeito perceptivo é o lugar dessas coisas, e o filósofo 

descreve as sensações e seu substrato como se descreve a 

fauna de um país distante — sem perceber que ele mesmo 

percebe que ele é sujeito perceptivo e que a percepção, tal 

como ele a vive, desmente tudo o que ele diz da percepção em 

geral. (Ponty, 1999, p.277).  

 

O mundo percebido funda o corpo, mas não é unidade de objeto, de ser 

manipulável; é corpo em esquema de corpo e não corpo objetivamente. Não 

podemos, porém, retirar a importância dos pensamentos acerca do corpo ao 

longo da linha do tempo. Para conhecer, foi necessário abrir, observar, 

dissecar o corpo do homem. Para aprender seus mecanismos, processos e 

defesas, usufruímos do conhecimento micro e do macro organismos. Dividir 



41 
 

para saber teve seu preço para a ciência. O pensamento cartesiano, por 

exemplo, retirou do corpo seu status sensível: alma e corpo separados por 

suas diferenças funcionais, mundo como um conceito externo ao homem. A 

partir do pensamento existencialista, essa divisão foi questionada. A retomada 

desta questão proporcionou inovação que é utilizada no campo da saúde, na 

forma de cuidar e entender processos. Como exemplo, saúde e doença, o 

corpo, retirando-se do mundo objetivo, arrastará os fios intencionais que o 

ligam ao seu entorno e finalmente revelará o sujeito que percebe como o 

mundo percebido. (Ponty, 1999, p.86). 

 Importante destacar a formação de psicólogo do autor. Em seu tempo, 

os laboratórios experimentais retiravam o ser sujeito do homem, e ao estudar 

para tentar compreendê-lo, separava reações do corpo. Talvez habitasse 

nessa influência o retorno às essências, o que abre a possibilidade da 

Psicologia existir é o seu território basal na Filosofia. A psicologia da 

consciência é o estudo da alma sem alma; os estudos das reações excluíram 

durante muito tempo cronologicamente histórico a dinâmica viva do ser. 

O corpo e o mundo se entrelaçam como Ponty concebe, a grandeza e a 

forma do objeto como leis e as determinações numéricas da ciência repassam 

sobre o pontilhado de uma constituição do mundo já feita antes delas (Ponty, 

1999, p. 348). A influência da psicologia moderna fez o próprio Ponty percorrer 

um caminho novo, um caminho em que o comportamento não se reduz à ação- 

reação, a uma ciência que justifica a objetividade como verdade. 

  O sujeito não é feixe de várias reações químicas, o mundo percebido é 

aquele que faz parte do tato, do olhar, da linguagem, o mundo percebido é 

ilimitável a experiência do viver, é corpo, é forma, é fenômeno, é experiência. 

Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e ele é, ao menos em vista 

do mundo percebido, o instrumento geral da minha "compreensão" (Ponty, 

1999, p. 271-272).  

Outra maneira pontyana de pensar essa relação intrincada, entre mundo 

e corpo, é o conceito de ser para si e ser no mundo. Ambos os conceitos falam 

do lugar de interação: nenhum destes fenômenos é estático, o ser para si 

envolve outros seres. Quanto ao sujeito que fala, é preciso que o ato de 
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expressão também lhe permita ultrapassar aquilo que anteriormente ele 

pensava. (Ponty, 1994, p.515). Ser para si é parte constitutiva do ser para o 

mundo. 

3.3 O corpo em Freud é expressão do inconsciente 

O corpo para Freud é conteúdo para a aparição instâncias psíquicas. A 

mais imperativa é o inconsciente, estrutura que ele tira da escuridão cerebral e 

vivifica. Ele descreve-o como parte viva do ser humano. Seu modo de 

funcionamento determina as características de comportamento dos sujeitos. 

Interessa-nos enfatizar que o corpo é marcado pela ação do Inconsciente. É 

palco para as representações mais íntimas e desconhecidas do ser humano, 

inclusive do analista que conhece o potencial deste conceito inaugurado por 

Freud, mas que não prevê suas ações, nem é capaz de dominá-las; apenas 

interpretá-las, a fim de dar um novo significado ao sujeito que, 

conscientemente, não reconhece as consequências do inconsciente. O corpo 

não existe sem investimento psíquico, sem forças pulsionais que o mantém 

vivo, e também sem os primeiros cuidados logo após o nascimento. O meio 

externo influencia o funcionamento do corpo biológico e psíquico.  Como ser de 

razão que trabalha e como ser ético que compartilha e se comunica, como ser 

afetivo que experimenta e gera prazer, como ser biológico que se abriga e se 

alimenta e se reproduz, com um corpo que, além de ser determinado pelo 

universalismo do biológico, é antes uma realidade simbólica. 

O inconsciente na Psicanálise é o corte inaugurado por Freud na 

teorização centrada na consciência da psicologia moderna. O inconsciente 

rege imperativamente a vida do sujeito, articulando sensações, sentimentos, 

lembranças, sonhos e também sintomas. Sabemos que as doenças são signos 

para lembrar-nos de nossa finitude como humanos, porém o inconsciente 

articula sensações que se assemelham a dores físicas dinamicamente, para 

exprimir alguma repressão social, algum conflito interno, por exemplo. 

―O adjetivo inconsciente é por vezes usado para exprimir o 

conjunto dos conteúdos não presentes no campo efetivo da 

consciência, isto num sentido ―descritivo‖ e não ―tópico‖ quer 

dizer, sem fazer discriminação entre os conteúdos dos 

sistemas pré-consciente e inconsciente‖. (LAPLANCHE E 

PONTALIS, 2004). 
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O Inconsciente como lugar- o lugar onde se desenvolve a 

Outra cena está constituído por conteúdos recalcados que não 

tem acesso ao sistema Pré-consciente-consciente a não ser 

retornando de uma forma deformada. Estes conteúdos são as 

inscrições psíquicas de representações. Estas representações 

não são imagens senão traços com sentido para o sujeito. São 

representações-coisa, os seus traços. 

O princípio que governa este sistema é o Princípio do Prazer, 

a partir do qual se define que o acúmulo de energia psíquica – 

que circula livremente – produzirá desprazer, e o prazer será a 

descarga produzida pelo sistema, (VIVIANI, A.L s/d). 

 

3.4 A linguagem em Freud: modo de interpretação do corpo  

 A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador 

tão eficaz como o são umas poucas palavras bondosas. Esta declaração 

freudiana confirma o que sempre é visto nos tratamentos clínicos de doenças. 

A força das palavras levanta ou sucumbe o sujeito. Freud sabia o que estava 

afirmando, afinal, no início de sua carreira como neurologista, ele se ocupara 

das afecções nervosas e o caminho da hipnose colocara esse aficionado para 

falar. Posteriormente, Freud descobriu que a fantasia era a articuladora de 

alterações nervosas, causando sintomas e desconfortos. Através da 

linguagem, o sujeito põe em palavras tudo o que lhe incomoda, exceto alguns 

materiais que o próprio sujeito ainda não tem acesso. Aí a função do analista 

será crucial, para que tais materiais tomem a consciência e, por sua vez, a 

linguagem.   

A fim de tratar qualquer afecção, é necessária uma investigação 

diagnóstica. Se no século XVIII a noção de diagnóstico era concebida a partir 

dos sinais emitidos pelo corpo através de marcas visíveis, com os avanços 

tecnológicos foi possível descobrir alterações do corpo não vistas a olho nu. 

Como em toda clínica nem sempre é possível afirmar com veemência do que o 

sujeito sofre, porém o cuidado com o corpo pelo próprio sujeito está ligado 

também ao reinado consumista contemporâneo.  

 Os processos fisiológicos do corpo humano desde a Antiguidade vêm 

sendo estudados numa busca constante de compreensão, visando sempre ao 

tratamento de possíveis disfunções. Por Freud, a doença tomou outro 
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significado e, desde então, um novo prisma instituído pela fenomenologia 

pontyana: o cuidador faz parte do cuidado, e o fenômeno sintoma não é 

considerado apenas como doença. Hoje, no século XXI, o método 

transdisciplinar renova o cuidado com o corpo e o caminho também aberto por 

Nightingale embasa nossas considerações sobre o cuidado que transcende a 

técnica e rompe os limites entre o sujeito cuidado e o cuidador. O trabalho do 

motorista de ônibus exige equilíbrio entre o corpo e o psiquismo. São 

necessárias intervenções, garantindo o cuidado deste sujeito.  

O corpo humano é referência de estudos e fonte de conhecimentos para 

as diversas ciências. Animado ou sem vida, o homem estuda-o, disseca-o, 

descreve-o, debruça-se sobre o tema desde os primórdios da história. As 

culturas o definem de acordo com seus próprios valores e tradições. A 

complexidade de compreender o corpo transcende a clínica médica, pela 

antropologia, psicologia, educação física, fisioterapia, enfermagem, filosofia. O 

rompimento epistemológico da psicanálise ocorre quando o pai da teoria rejeita 

o status de ciência para seus artigos e relatos – a rigidez do positivismo é 

criticada por Freud. A ciência não comporta o status do mundo percebido nem 

do inconsciente, pois a lógica biomédica é dotada de objetividade.   

A ideia de inconsciente permite-nos conceber que o material disponível 

na consciência é muito pequeno diante dos conteúdos que a maior parte do 

tempo fica em latência, estando psiquicamente no inconsciente.  A teoria 

freudiana legitima que os processos mentais são inconscientes em si e que são 

percebidos por meio da consciência à percepção do meio externo através dos 

órgãos sensoriais. Uma ideia inconsciente sempre encontrará censura no 

―caminho de passagem à consciência‖, pois há um movimento de resistência 

que tenta impedir que os materiais mais obscuros do nosso eu aparecem à 

consciência. 

 A concepção de Inconsciente faz a Psicanálise se distanciar da 

Psicologia da Consciência, já que não defende um lugar físico (anatômico) no 

corpo, mas Freud em suas obras fala de mecanismos mentais independentes 

de sua situação no corpo. 
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 O Inconsciente possui algumas características. Seu núcleo, por 

exemplo, tem impulsos carregados de desejo, e, quando dois impulsos cheios 

de desejo apresentam finalidades incompatíveis, tornam-se ativos – ambos 

formam um meio-termo. No Inconsciente, não há negação, dúvidas. Nele, há 

materiais catexizados3 com mais ou menos força. Os processos Inconscientes 

são intemporais, não se modificam com a passagem do tempo, apenas a 

Consciência vincula-se ao tempo. 

 O Inconsciente está submetido ao Principio do Prazer: 

 

(...) a atividade psíquica no seu conjunto tem por objetivo 

evitar o desprazer e proporcionar o prazer. É um princípio 

econômico na medida em que o desprazer está ligado ao 

aumento das quantidades de excitação e o prazer à redução 

(...) (LAPLANCHE & PONTALIS, 2004). 

 Através da neurose e dos sonhos, os processos inconscientes são 

conhecidos. O sistema inconsciente sofre contestação do sistema pré-

consciente. É este segundo sistema que faz a comunicação entre os distintos 

conteúdos ideacionais, de modo que possam se influenciar mutuamente. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Energias psíquicas ligadas a alguma representação 



46 
 

4 REFERENCIAL TEÓRICO FILOSOFICO  

 Este estudo utilizou a Fenomenologia pontyana como referencial, e a 

Psicanalise freudiana como suporte para interpretações especificas.   

4.1 Fenômenos sensíveis e o olhar  

Maurice Merleau- Ponty filósofo, francês existencialista e psicólogo, 

nasceu no dia 14 de março de 1908. Conheceu o horror da I Guerra Mundial 

ainda pequeno, perdeu seu pai, morto durante uma batalha, e cresceu com 

uma irmã e um irmão, amparado pelo zelo de sua mãe. No ano de 1926, ele vai 

para Escola Normal Superior. Com 18 anos, estuda com Paul Sartre, Simone 

de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss. Esses alunos questionam a filosofia 

lecionada na universidade, em razão da sua superficialidade defendiam uma 

filosofia implicada com a existência humana, em consonância com a atualidade 

da época, mudanças no campo das artes, tensão pré II Guerra, lutas de 

classes, causando grande impacto para a sociedade francesa, que não estava 

acostumada a ser contrariada. Ponty sofreu uma grande perda emocional: a 

morte precoce de sua namorada Zazá. A família da moça não aceitava o 

relacionamento e chantageou o jovem Ponty a terminar o namoro, em função 

da reputação de sua mãe, que namorava um professor universitário. Após 

alguns anos, Ponty casa-se e tem uma filha. Era definido por Simone de 

Beauvoir como um homem de palavras comedidas e racionais.  

No período da Segunda Guerra Mundial, publicou duas principais obras: 

A Estrutura do comportamento e Fenomenologia da Percepção, que abordam a 

questão da consciência e o corpo. Torna-se professor de Pedagogia e 

Psicologia na Sorbonne.   

Ponty se aproxima das questões políticas da época e escreve artigos 

juntamente com Sartre para a revista Les Temps Moderns. Sua tese de 

Doutoramento, nomeada “Fenomenologia da Percepção”, não foi 

compreendida por sua banca, já que o tema era revolucionário e discursava 

sobre uma nova concepção de consciência de si. se antes, por meio de 

Descartes, a consciência era separada do biológico; em Ponty, a consciência é 

e está no biológico. 
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O olhar é a porta de entrada para sensações, emoções, interpretações e 

também para o diálogo. Sabemos que o olhar não é isolado, precisamos 

decodificar o que observamos, logo lançamos mão da percepção como forma 

de apreensão do objeto e interpretamos o que vemos a partir de nossa 

consciência das coisas: 

Um campo visual não é feito de visões locais. Mas o objeto 
visto é feito de fragmentos de matéria e os pontos do espaço 
são exteriores uns aos outros. Um dado perceptivo isolado é 
inconcebível, se ao menos fazemos a experiência mental de 
percebê-lo. (Ponty, 1999, p. 27-28). 
  

 

Se o olhar fosse focal, as lesões cerebrais limitariam a interpretação dos 

sentidos. Pelo contrário, Ponty retorna no sentido para desfazer o determinismo 

das ciências. O que ele propõe é: somos convidados a retornar às próprias 

experiências que elas designam para defini-las novamente. (1999, p.35). 

Entendemos que o olhar em Ponty não é acessível apenas com os olhos, mas 

com as mãos, com a boca que fala. Ponty considerou a totalidade do corpo em 

sua multiplicidade de processos interligados. Talvez por esta razão, a 

dificuldade dos intelectuais da sua época em alcançar tamanha complexidade 

que, ao mesmo tempo, se torna de fácil compreensão quando o entendimento 

se abre ao fenômeno visto. 

 

Essa conversão do olhar, que inverte as relações entre o claro 
e o obscuro, devem ser efetuados por cada um e é em seguida 
que ela se justifica pela abundância dos fenômenos que 
permite compreender Mas antes dela eles eram inacessíveis, e 
à descrição que deles se faz o empirismo sempre pode objetar 
que ele não compreende. (Ponty, 1999, p. 52). 
  
 

Este olhar é indispensável para nossas reflexões vindouras, já que este 

trabalho se propõe a conhecer qualidade de vida a partir do olhar do sujeito 

rodoviário.  

 

 

 



48 
 

4.2 O Sujeito Rodoviário e os seus desafios 

 

A eleição da palavra sujeito no título neste tópico é proposital. Com o 

uso do termo, não se tem a pretensão de definir ou classificar o motorista de 

ônibus. A pessoa que trabalha no transporte coletivo transcende a uma 

nomenclatura. Faz-se necessário um pronome de tratamento, de modo que 

sujeito se adéqua com a proposta da presente pesquisa, parte do lugar de 

divisível, de reconstruir e é sujeito para a Psicanálise à palavra que se 

aproxima da pluralidade do homem, se sujeita à vida, às angústias, aos 

desejos sempre limitados pelo inconsciente. Em fenomenologia, o sujeito está 

no ser para si, no espaço interno que se abre ao fenômeno, que se abre para 

significar o que lhe é caro, suas opiniões, crenças, valores. 

Nomear o motorista como indivíduo seria reduzi-lo à indivisibilidade. Toda a 

temática deste trabalho estaria comprometida pelo indivisível. 

Considera-se motorista profissional aquele cujo ofício remunerado é 

conduzir veículo automotor, autonomamente ou mediante vínculo empregatício. 

(Lei n. 12.619, de 30 de abril de 2012).  

O motorista de transporte coletivo é um profissional que não trabalha em 

local fixo, seu cotidiano tem uma rotina pré-determinada: o itinerário a ser 

realizado. Esse percurso possui uma intensa rotatividade de pessoas, ele é 

convocado a lidar com os clientes de maneira polida e exercer sua função de 

modo seguro, evitando má operação do veículo, como freadas bruscas e até 

mesmo acidentes. Este trabalho pode ser considerado estressante, pois não é 

um trabalho individual. O trânsito é o ambiente de convívio misto. Isto quer 

dizer que há pessoas circulando e os mais variados transportes. A maneira de 

condução individual determina o estilo da mobilidade urbana. Zamboni afirma:  

 
[...] podemos ver nesse trabalhador um primeiro passageiro, 
um protagonista na constituição do transporte coletivo urbano, 
aquele que assume dianteira, uma essencialidade na produção 
do transporte. Essencial porque não é dispensável. Do 
contrário, o transporte não segue. Protagonismo porque o 
motorista é o passageiro que assumiu o volante, que tomou 
para si o processo de construção do transporte coletivo urbano 
como trabalho a empreender. [...] (2012, p. 05). 
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O excesso de trabalho, a má conservação dos ônibus a 
inconveniência de horário, o baixo grau de controle sobre a 
tarefa, a baixa remuneração, o mau planejamento das vias 
urbanas, a precariedade da sinalização e da infraestrutura das 
vias urbanas, a violência urbana, entre outros, são aspectos 
negativos do ambiente de trabalho dessa categoria. Tudo isso 
se torna conflitante quando são simultâneos ao apelo de tratar 
bem o passageiro. (GIANASI, 2004, p.02). 
 

 

É neste lugar que, diariamente, homens e mulheres executam sua 

função. Importante destacar que nem sempre a relação no trânsito e entre os 

próprios profissionais é amistosa. Uma das práticas mais observadas e 

relatadas é a dificuldade em ceder a passagem para o ponto de ônibus. a 

obediência às regras de trânsito e determinações municipais de tráfego, em 

algumas vias exclusivas, ao serem desrespeitadas, fragilizam a relação com os 

clientes e os motoristas que obedecem às determinações, sendo, por conta 

disto, hostilizados, muitas vezes.  

A reclamação de muitos motoristas de ônibus dá-se pela falta de 

coleguismo no trânsito – lugar que evidencia os desajustes de comportamento. 

Alguns acidentes são ocasionados, nitidamente, por falta de parceria e 

paciência. É um desafio para os próprios profissionais, como também para a 

empresa, conscientizar os motoristas acerca da importância da gentileza ao 

longo da jornada de trabalho, como a manutenção de alteridade durante a 

atividade laboral.  

 
Considerando-se que as realidades de trabalho vivenciadas 
pelos motoristas de ônibus influenciarão sua inserção na 
sociedade, afetando suas relações no trabalho e fora dele, 
dessa forma estando sujeitos a condições de trabalho penosas, 
os motoristas refletirão sua insatisfação e sofrimento naqueles 
que se encontram mais próximos, ou seja, os usuários (as), 
colegas de trabalho e, consequentemente, familiares e amigos 
(as). (ALMEIDA, 2002, p. 04). 

 

Dirigir, apesar de ser uma tarefa individual, é também coletiva, pois a 

população depende do serviço de transporte coletivo e utiliza os ônibus como 

meio para se deslocar. Se a jornada de trabalho, porém, for palco de 

dificuldades interpessoais, o próprio serviço de transporte é comprometido.  
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A categoria profissional ligada ao setor transporte está sujeita a 
elevado número de riscos, fatores adversos e estressantes, 
que a tornam mais exposta à ocorrência de acidentes do 
trabalho. Os trabalhadores dessa categoria exercem sua 
atividade profissional no espaço da rua, sujeitos, às vezes à 
violência, aos problemas urbanos e aos riscos intrínsecos de 
seu processo de trabalho. Representam ainda a categoria mais 
exposta aos acidentes de trânsito, acidentes estes que, no 
Brasil, representam para os condutores 1,84% das vítimas 
fatais e 36,5% das vítimas não fatais. (DENATRAN 2004 apud 
TEXIEIRA, 2005, p.40). 

  

 O comportamento dos operadores é muito importante, porque é uma 

atividade essencial para a população e a responsabilidade significativa. Falhas 

no trabalho podem provocar acidentes que põem em risco a vida de dezenas 

de pessoas. (SILVA, 2007). Satisfação no trabalho é a base para a qualidade 

dos serviços. Isto exige investimentos em vários níveis. Novas tecnologias 

foram contratadas para o conforto e eficácia de trabalho. Os ônibus foram 

alterados a fim de promover maior qualidade durante todo o dia de trabalho. 

Tais ações são tomadas constantemente, para que o sujeito seja capaz de 

terminar sua nova atividade sem dor, por exemplo. Os motoristas de ônibus 

fazem parte do nosso cotidiano presente na grande maioria da população. 

Embora eles tenham grande importância, não parece ter o reconhecimento que 

lhes seria devido. (PINTO E NEVES, 2009). 

Apesar de a sociedade precisar do serviço, a visibilidade e valorização 

deste profissional ainda é um desafio. É sabido que o estresse no trânsito 

altera o comportamento de clientes e profissionais. A educação sobre a roda se 

esvai quando o tempo é curto e o atraso é inevitável.  

Cada ônibus servindo a cidade carrega, além de vidas humanas, 

histórias, conversas, expectativas. O inconsciente do motorista articula-se 

trabalhando, viajando com ele. Como seu corpo frequentemente sinaliza o 

esgotamento do trabalho, variáveis de exposição, apesar de ser o único a 

sofrer, podem ser otimizadas para questões cotidianas e angustiante, comum 

entre estes profissionais. 

 O fato de que eles estão à mercê do humor de cada passageiro que 

embarca em seu escritório móvel pode ser considerado impulsionador de 
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estresse. A condição de estar sendo monitorado por câmera dentro do ônibus, 

às vezes, é outro fator de estresse. Porém a função do monitoramento é de 

preservar o profissional a segurança da viagem e em caso de acidentes, caso 

haja farsa por parte dos clientes.  

Conflitos com passageiros são presenciados por alguns 
motoristas, ou pelo fato de esses também estarem 
estressados, ou ainda, por terem uma personalidade agressiva. 
Esta é uma profissão que exige muita responsabilidade, pois 
ao transportar pessoas devem-se ter cuidados para não 
participar de acidentes e nem colocar a vida de outros em 
perigo. Afinal, isso pode acarretar em multas e descontos de 
salários dos próprios motoristas (DA SILVA et al, 2013, p.02).  

 

E, ainda, (Oliveira, 2011) os motoristas de transporte coletivos são 

profissionais que mais sofrem pressões, afinal trabalham com uma rotina de 

deslocamento contínuo de diferentes e inúmeros tipos de pessoas, e atuam em 

um amplo ambiente de trabalho que é o trânsito, através de um pequeno local 

de trabalho, que é o ônibus.  

 

4.2.1 As condições conflitantes de trabalho 

O trabalho, em transporte coletivo, notavelmente, cobra um preço alto da 

saúde do sujeito. Para Dejours (1998) apud Rodrigues, Álvaro e Rondina, as 

exigências do trabalho e da vida são uma ameaça ao próprio trabalhador, que 

acusa riscos de sofrimento (o que era conhecido como Miséria Operária), que 

se compara a uma doença contagiosa, devendo ser encarada e tratada como 

tal. 

 As condições de trabalho dos motoristas de ônibus a favor da mobilidade 

urbana notavelmente necessitam de melhorias, pois existe alguns aspectos 

que não colaboram para o bem estar do trabalhador na execução da sua 

atividade laboral, por exemplo: 

O motor instalado na frente do veículo também faz aumentar a 
temperatura na região onde o motorista fica assentado, além 
disso, há o aumento da temperatura pelo imenso número de 
pessoas que utilizam o transporte coletivo e a falta de 
circulação de ar, devido à deficiência ergonômica do ambiente. 
(DA SILVA, 2013, p.02). 
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Os motoristas enfrentam dificuldades pelo desconforto dos 
ônibus e as complicações na organização do transito e na má 
conservação das vias, além do convívio pouco amistoso com 
outros veículos (ônibus, carros de passeio, motocicletas) 
quando do congestionamento no transito geralmente em 
horário de pico- período de ida e retorno dos passageiros ao 
trabalho e de estudantes a escola. (PINTO, 2009, p.05) 
 

Fatores externos ao profissional podem ser ajustados para promover 

maior satisfação ao motorista. A temperatura adequada na cabine de trabalho 

ajuda o motorista a suportar as horas sentados e ameniza o calor produzido 

pelo ônibus na parte frontal. Desconsiderar esta situação cotidiana inviabiliza a 

promoção de condições favoráveis ao trabalho dentro do ônibus. A temperatura 

do ambiente de trabalho pode ser um potencializador de alteração do humor, 

principalmente para os profissionais hipertensos. Este é outro aspecto que 

precisa ser destacado, a alteração da pressão arterial no trabalho é um agente 

causador de absenteísmo, por exemplo. 

Toda energia pulsional acumulada necessita de uma via de 

descarga, isto é, precisa ser canalizada de maneira apropriada. 

Esta via de descarga o trabalhador deveria encontrar na 

própria organização do seu trabalho a fim de assegurar um 

equilíbrio, rebaixando a tensão e consequentemente 

diminuindo a carga psíquica. (MILANESI ET AL, s/d, p.4). 

 
 

O absenteísmo, que também pode ser chamado de absentismo ou 

ausentismo, também é um fator que faz parte do planejamento do RH. Suas 

causas nem sempre são atribuídas ao empregado (doenças, faltas, problemas 

com locomoção, razões familiares, desmotivação, políticas inadequadas na 

empresa, supervisão precária da chefia ou gerência, acidente de trabalho).  

O absenteísmo repercute na produtividade. As causas do absenteísmo 

precisam ser diagnosticadas para controle político da organização. O índice de 

absentismo puro deve abordar todo o tipo de ausência, inclusive as justificadas. 

Enquanto o índice de absenteísmo de afastados envolve férias, licenças e 

afastamentos por doenças, maternidade ou acidente de trabalho. A dificuldade 

de relacionamento entre os pares é fonte do aumento da ansiedade ao longo 

da jornada de trabalho, refletindo, inclusive, na maneira como o profissional 



53 
 

executa sua atividade e trata seus clientes, podemos ainda afirmar que 

desajustes na relação entre o pessoal é uma das explicações do absenteísmo, 

ausência no trabalho, para CHIAVENATO (1999). 

Não possui, portanto, um local restrito e bem definido para 
realizar suas tarefas e, ao contrário, trabalha fora dos portões 
da empresa, estando sujeito a intempéries, como o clima, o 
trajeto das vias, as condições do tráfego, a falha nos 
equipamentos e a pressão para cumprir horário. (ALQUIMIM, 
2011, p.02) 
 

As principais causas do absenteísmo são assim consideradas: doenças 

efetivamente provocadas e não comprovadas, razões diversas de caráter 

familiar, atrasos involuntários ou por motivo de força maior, faltas voluntárias 

devido à demanda pessoal, dificuldades e problemas financeiros.  Baixa 

motivação para trabalhar, supervisão precária da chefia, políticas inadequadas 

da organização. Podemos afirmar que os desajustes interpessoais repercutem 

em várias áreas da vida do sujeito, sendo necessárias políticas organizacionais 

que atentem para a relação entre os profissionais, a fim de evitar 

comprometimentos ao trabalhador. Representar uma afecção por meio da fala 

é uma maneira de significar os sentimentos e emoções que se sobrepõe ao 

psiquismo.  

4.2.2 A identidade profissional 

Parte-se dos conceitos psicanalíticos de identidade referentes a 

questões sexuais, reconhecendo as diferenças entre menino e menina. Esta 

identificação passa pelos conceitos do complexo de Édipo. A vida do sujeito é 

marcada pelo início do Édipo. Quanto a esta identidade profissional, requer 

maturidade na idade adulta. O termo identidade profissional está ligada à 

identidade social que ambos correspondem à maneira segundo a qual o 

assunto é reconhecido. Ligados a suas crenças e cultura, tomamos a 

identificação como um processo de precursor de construção de identidade, por 

sugerir um vínculo ou atração, pelo indivíduo, para qualquer objeto que é "lá" 

onde ele quer ser, (GALINDO, 2004). Observando o discurso dos motoristas de 

ônibus da empresa, ao longo da jornada de trabalho no RH, é notável a 

dificuldade deles em enxergarem a valorização da profissão. No meio 
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organizacional, as exigências individuais tornam-se imperativas diante do que a 

empresa possa oferecer.  

The focus of transportation companies is the product that sells: 
travel, but without people that service does not hold up after all 
the buses are not automatic, let us remember that the Industrial 
Revolution brought technological advances, growth for the 
countries, but also in the opposite various pathologies 
appeared, illnesses were linked to reflections of accidents, toxic 
substances and even more subjectively, psychic, when the 
working condition overflowed the psyche then arises so the 
symptom. (GIL, ANDRADE SILVA, 2013, p.06).  

Flexibilizar a organização do trabalho, de modo a deixar maior 
liberdade ao trabalhador para rearranjar seu modo operatório e 
para encontrar os gestos que são capazes de lhe oferecer 
prazer, isto é, uma expansão ou uma diminuição de sua carga 
psíquica de trabalho. (DEJOURS, 2000, p.39). 

4.2.3 Treinamento Saindo da Garagem sem perder a direção: Desafio 
vencido 

 Este treinamento ainda em curso ocorre no âmbito dos Recursos 

Humanos de uma instituição privada no Rio de Janeiro, orientando se no 

pensamento psicanalítico da psicodinâmica no trabalho de Dejours o artigo 

apresenta os temas: a saúde e o corpo mobilidade urbana, satisfação no 

trabalho. Os encontros semanais com os motoristas de ônibus propiciaram 

melhora no absenteísmo da organização e maior satisfação no trabalho, o 

projeto compõe anualmente o plano de treinamento da organização e 

contribuiu para abertura de novas dimensões na prática entre os setores e das 

condições de trabalho destes profissionais mostrando ao setor de transportes 

que a organização pode mudar positivamente seu relacionamento com os 

trabalhadores e cuidar dos funcionários evitando assim os pedidos de 

desligamento.   

O trabalho da Psicologia em garagem de ônibus não se reduz ao 

recrutamento e seleção de candidatos. A prática diária transcende as 

necessidades de contratação da organização. O setor de RH é responsável 

pelo clima organizacional, atendimento individual no gerenciamento de 

conflitos, treinamentos, aconselhamento. Ele atua na identificação de sintomas 

psicossomáticos de base psicanalítica. Saindo da garagem sem perder a 

direção é um treinamento desenvolvido pela autora, com foco motivacional 
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para motoristas de ônibus na empresa onde atua. O trânsito, as condições de 

trabalho, a inquietação quanto aos sintomas observados em atestados médicos 

e no próprio discurso do sujeito foram o estopim para a organização das ideias. 

Este treinamento informa, aproxima os profissionais de suas práxis, atualiza 

conhecimentos. 

A perspectiva de melhoria da mobilidade urbana já se tornou lei 

sancionada pela presidenta Dilma Rousseff (N° 12.587, EM 3 DE JANEIRO DE 

2012). Tem como fim integrar os transportes e gerar maior acessibilidade à 

população que depende do serviço. A lei apresenta os objetivos da Política de 

Mobilidade urbana, direciona a regulamentação do serviço, garante os direitos 

dos usuários, apresenta as atribuições das esferas do governo, direciona o 

planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade e ainda apresenta 

instrumentos de apoio à mobilidade. Quanto às empresas, devem-se organizar 

a fim de comportar as exigências governamentais. Mas como gerenciar e 

motivar profissionais que lidam com o estresse do trânsito e o atendimento ao 

cliente? Saindo da garagem sem perder a direção é um treinamento 

motivacional idealizado pela psicóloga, juntamente com a administradora de 

uma das maiores empresas de ônibus do Leste Fluminense.  O sujeito pede, 

pede ajuda, pede conselho, pede atenção e o maior objetivo deste treinamento 

é integrar o profissional rodoviário, com as novas tecnologias, sem deixar de 

trabalhar com o psicológico. Para este treinamento é disponibilizado um sítio 

onde os motoristas, em grupos, são convocados para passarem o dia. 

palestras, dinâmicas, psicodramas, debates são ferramentas utilizadas para a 

realização do treinamento. 500 motoristas, em média, passam pelo SAINDO 

DA GARAGEM SEM PERDER A DIREÇÃO, em 30 turmas, geralmente. 

A busca de qualidade de vida para este profissional vem ao encontro da 

própria necessidade de solidez da mobilidade urbana. Podemos utilizar esse 

termo para afirmar que condições laborativas contribuem para a promoção ou 

não da qualidade de vida, que é bem estar físico, emocional e psicológico 

integrados. É diferente de estilo de vida que, segundo a Organização Mundial 

de Saúde, é o conjunto de hábitos e costumes de uma cultura, podendo ser 

modificado de acordo com interesses, inclusive saúde. Destarte, o estilo de 

vida interfere na qualidade de vida. Podemos afirmar que qualidade de vida é 
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universal e estilo de vida não, por isso a proposta de promover bem estar em 

vários níveis para o motorista de ônibus é uma tentativa de conscientizá-lo, 

inclusive a repensar seus hábitos. Podemos afirmar que este não é o foco do 

trabalho, porém o conceito de estilo de vida esbarra na promoção de bem 

estar. 

 É de suma importância destacar que impactos na saúde do trabalhador 

são fontes inesgotáveis para estudo, afinal cada sujeito lida particularmente 

com situações de pressão e privação de satisfação no tocante a transporte 

coletivo de pessoas demandas. Mudanças são sempre urgentes, necessárias. 

Pretende-se, com esta pesquisa, analisar a atual condição do profissional 

rodoviário no tocante a sintomas e estado psicológico. Relacionar a realidade 

contemporânea deste trabalhador com as principais teorias de Dejours, 

considerando a psicanálise e a Transdisciplinaridade como ferramentas de 

relação a favor do conhecimento e, ainda, identificar onde está a dificuldade 

desses sujeitos de transformarem o sintoma em outra saída, criativa. 

É angustiante chegarmos diante do médico e este dizer que os exames 

feitos não mostraram nenhuma alteração fisiológica. Quer dizer, nenhuma 

doença aparente foi encontrada. É mais confortante procurarmos ajuda e, 

ainda que o diagnóstico seja positivo, saber o que está acontecendo no corpo 

permite ao medico traçar uma intervenção correta. O não saber, o não 

diagnosticado, leva o sujeito a retornar ao lugar de desamparo em que todos os 

humanos estão inseridos.  

Quando não há explicação médica, outra emerge do espaço físico, a 

psicossomática. Esta, por sua vez, é capaz de explicar tantas doenças, pois, no 

fundo, ela é a causa, a característica principal do sintoma ou doença.  

A psicossomática, por exemplo, reside no fato que sua aparição cega os 

instrumentos medicinais, genéticos, causalidades, mesmo que eles estejam a 

olho nu. As emoções envolvidas no mal estar permanece mudas deixando o 

sujeito ainda mais alheio de sua situação. Ao convocar o psicossomático, por 

exemplo, a falar de sua condição física, certamente, ele não saberá o porquê 

de seu incômodo. Sua linguagem está alterada de significados por causa da 
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supremacia e tirania do inconsciente. Por isso, seu corpo é a válvula de escape 

para a energia pulsional que, sem escoamento, vira sonho, fantasia, discurso, 

se aloja no corpo físico.  

O corpo, então, abriga a energia bruta que saiu direto das profundezas 

psíquicas e, através do sintoma, começa a se articular o caminho para a cura. 

Ao longo do percurso dos estudos da psicossomática, teóricos divergiram em 

opiniões, caminhos, porém o importante é que, a partir dessa diversidade de 

trilhas, podemos traçar o nosso próprio caminho na busca pelo conhecimento 

deste assunto instigante e penoso, ao mesmo tempo. Torna-se fundamental 

considerarmos o caminho da transdisciplinariedade para a prática em saúde. 

Assim estaremos munidos do atraso que é fechar-se em um pensamento e 

excluindo todas as outras possibilidades e respostas. 

Sim! Toma o que eu não consigo dar conta, toma este presente de grego 

que eu mesmo produzi especialmente para você, talvez esta seja a fala do 

corpo influenciado pelo aparelho psíquico para nós mesmos. 

A partir da teorização freudiana sobre a articulação inconsciente sobre a 

vida do ser humano, ficou difícil dar as rédeas de suas próprias atitudes ao 

sujeito. Já que este seria controlado por essa instância psíquica arbitrária e 

insubordinável, que não guarda segredos, que não tolera ser reprimido, e que 

faz coisas antigas se atualizarem – mas não diretamente, e, sim, sempre 

mascarado. Desde 1915, quando, estudando os sonhos, Freud chegou à 

possibilidade de inconsciente, houve uma revolução no entendimento do 

comportamento humano. Sem deixar de dedicar a devida importância aos 

estudos freudianos, o inconsciente se destaca pela veracidade dos processos 

intrínsecos a ele. As formações inconscientes estão na ordem do dia. Um 

esquecimento qualquer para a Psicanálise tem a mesma importância que uma 

frase falada. Um sonho pode ser uma artimanha de manter-nos dormindo, mas 

os conteúdos oníricos não são escolhidos aleatoriamente, mas são uma 

produção inédita das nossas instâncias psíquicas. Nossos pensamentos e 

nossas atitudes estão ligados à pulsão que nada mais é que a força motriz para 

a vida.  
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O inconsciente, na Psicanálise, é o analisável, em suma, a linguagem, o 

sintoma não é o foco do tratamento, mas o trauma que o originou. É através da 

articulação psíquica que o analista entra em contato com o incômodo, a dor, as 

questões do sujeito, que muitas vezes não está no órgão propriamente dito. 

O sintoma faz parte de nossas vidas desde a terna infância, porém há 

uma diferença entre o que sentíamos quando éramos bebê e o que sentimos 

depois de crescidos: a significação. No início, tudo faz parte de nós, o meio 

externo e o corpo é uma unidade, e, à medida que crescemos, começamos a 

nossa individualização, e a relação simbiótica com o meio vai-se desfazendo. A 

partir da linguagem falada, pode-se expressar a dor, o incômodo.  

O dizer é importante, porque ele atualiza psiquicamente a parte afetada, 

produzindo, assim, a significação. A escuta, também, é terapêutica, no sentido 

em que ela produz no sujeito que sofre certo alívio. O desamparo causado pelo 

sintoma leva o sujeito a querer se desfazer dele o quanto antes e faz com que 

o inconsciente ganhe tempo para não levar conteúdos recalcados à 

consciência. Com isso, o trauma não é revelado e o sintoma continua existindo.  

A articulação do inconsciente não exclui a veracidade da dor do sujeito. 

seu discurso impregnado pelo sintoma psicossomático diz muito mais do 

próprio padecimento causado pelo trauma. Diz o que ele mesmo nem sabe. 

A doença existe no físico, existe no órgão, existe na fala. A doença 

existe no pensamento do sujeito, existe no imaginário. Por exemplo, a 

hipertensão. Um paciente sem histórico genético da doença ou nenhum 

comprometimento cardíaco, depara-se com sua pressão arterial subindo 

drasticamente ao entrar em seu trabalho. Sinal claro da tensão vivida ao estar 

no ambiente de trabalho. Mesmo sendo uma doença com inúmeras causas, o 

estresse é um forte candidato à vilão, assim como o sal. (Campos, 1992). 

Além da explicação orgânica da hipertensão, tem-se a psíquica. ao estar 

em perigo, o corpo responde com um aumento de fluxo de sangue, a fim de 

tentar dar conta da situação. A explicação psíquica é de grande valia, afinal 

remédio algum fará o devido efeito no corpo, se a boca não expressar a 
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intensidade da afetação, pois a energia psíquica bruta está circulando e se 

fixando no corpo ferozmente, resultando em uma lesão física com o fundo 

psicológico. O modo de este sujeito dar conta de suas questões complexas, de 

suas insatisfações no seu cargo ou atividade, faz com que o seu corpo fale o 

que ele não tem coragem de dizer ou fazer. 

Para tentar dar conta desse furo no simbólico, a fim de dar uma 

interpretação para esse furor do inconsciente, a clínica psicanalítica se 

predispõe a ouvir mais do que o discurso, mais do que as palavras, porém os 

sonhos, os atos falhos, os esquecimentos e, principalmente, a instância 

psíquica: inconsciente. 

O sujeito é mais do que ele mesmo. É a soma de todos os limites e 

possibilidades. Ao nos depararmos com o discurso carregado de simbolismo 

inconsciente não significados, e um corpo tomado pela linguagem sintomática, 

podemos observar o movimento do psiquismo para ser interpretado, sua 

história ser considerada e chegar a um diagnóstico. Cuidar do corpo não é 

apenas suturar um ferimento ou passar um produto dermatológico. Cuidar do 

corpo requer uma visão Transdisciplinar, pois tantos séculos já passaram e a 

fala nunca foi tão urgente para o bem estar do sujeito. Cuidar do corpo é ouvi-lo 

e interpretá-lo e, não, apenas, interná-lo em uma unidade de saúde. O analista 

cuida do corpo, ouvindo o paciente (motorista de ônibus). Cuida do corpo 

pondo-o sob a prova da palavra. 

O trabalho em organização é complexo, envolve mais do que 

conhecimentos teóricos ou técnicos, transcende teoria. Este trabalho exige um 

envolvimento com a questão do Outro. A alteridade é essencial. O Outro não é 

objeto de estudo, nem cobaia para teste de uma medicação recém-lançada no 

mercado. Não é um portador de doença. O Outro é uma pessoa que por algum 

motivo teve sua vida alterada e que diante de nós busca sentido para o que lhe 

acometera. 

O motorista de ônibus tem necessidades que perpassam a prática 

profissional. O mesmo lida diariamente com condições de trabalho nem sempre 

favoráveis. O sujeito, no momento da direção, é convocado a se excluir. Certas 

vezes, hostilizado pela sociedade, tem a sua imago mental destorcida. 
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Apresentar uma nova maneira de o motorista de ônibus lidar com a Psicologia, 

com sua identidade social, relacionamento interpessoal compreendendo a 

pratica profissional como um caminho e não como um empecilho é 

efetivamente satisfatório para o alcance das metas individuais e 

organizacionais. 

 

4.2.4 O sujeito motorista que diante da psicóloga fala silenciando  

 

Diante de nós, o sujeito que se dispõe a falar sobre sua afetação traz 

consigo muitas expectativas. Às vezes, sofrem de alguma perturbação física ou 

psíquica. Em outras vezes, não sabe nem explicar sobre o seu sintoma, ou, até 

mesmo, seus sentimento. A única percebida é que precisa de ajuda, em última 

análise: ser ouvido.  

 Essa escuta não é como a de um amigo que, ao ouvir o relato, intervém 

colocando sua percepção, sua opinião com a melhor das intenções. Diante de 

nós, um sujeito que vamos construindo sua imagem e seu sofrimento a partir 

do seu próprio discurso. Sua linguagem é o nosso termômetro, a nossa 

possibilidade de formarmos uma construção da condição psíquica de paciente. 

O lugar de paciente, do motorista no RH, não é fácil, assim como analisar 

demanda comprometimento, ética e postura embasada na teoria de referência. 

O estudo do caso deve ser constante, a fim de percebermos nuances do 

discurso, dos atos deste sujeito. Para isso, debruçar-se sobre a teoria é 

indispensável. 

 A clínica psicanalítica, como toda teoria psicológica, tem a sua 

aplicabilidade e suas funções. Ressaltemos a importância desta clínica para 

inúmeras perturbações psíquicas e estruturas de funcionamento do sujeito. A 

referência utilizada para a produção deste trabalho é a psicanálise freudiana. 

 Antes do incômodo que um sintoma qualquer provoca, algo, fisiológico 

ou não, acontecerá – meio externo ou o próprio organismo.  

A indisposição que o novo invasor ou o velho conhecido deixa o sujeito 

em um estado de limite. Este é uma ameaça que é, ao mesmo tempo, defesa, 
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já que o sintoma se instaura para abafar e mudar a direção do encontro com o 

recalcado. Este sintoma diz respeito ao inconsciente, à articulação que este faz 

por meio da estrutura do sujeito.  

A importância da fala para a análise equipara-se ao respiradouro para 

um sujeito com insuficiência pulmonar, afinal de contas é a palavra que emite a 

descarga de afeto, a liberação de energia concentrada no aparelho psíquico. O 

psicanalista não iria com as armas da teoria para uma análise do dito, mas se 

oferece desarmado para uma escuta. (SETTINERI, 2000). 

 

Trabalho psicanálise não se contenta somente em ser 

um trabalho de falar, mas envolve necessariamente 

vencer resistências, portanto, fazer falar: a psicanálise 

se dá a entender, então, como trabalho de fazer falar. 

(CELES, 2005, p. 07). 

 

Foi com o insucesso do método catártico que consistia no tratamento 

feito a partir da hipnose, onde a descarga de afeto era feita a partir da 

evocação e a nova vivência dos fatos traumáticos, o que gerava uma 

purgação. Tal prática se tornou ineficaz com a hipnose, já que novas 

considerações, como os processos de resistência e transferências, começaram 

a ser elaborados por Freud, de modo que a hipnose deixou de ser a mola 

principal do tratamento (LAPLANCHE& PONTALIS, 2004). Entre 1892 e 1898 

Freud, progressivamente, foi desenvolvendo o método de associação livre, que 

consiste em dar voz ao pacientem para que ele fale durante a sessão tudo o 

que lhe vier à mente, sem preocupação com o sentido consciente. Isso quer 

dizer que pode ser relatado um sonho, um devaneio, uma representação 

espontânea. O que não faz sentido direto ao sujeito, para a interpretação 

analítica, possui um valor ímpar.  

É o que escapa do discurso afinado com a consciência, é o sem 

importância, o resto, o lixo, mas faz todo o sentido para a Psicanálise, 

considerando os tropeções, chamados atos falhos, chistes, inclusive o silêncio, 

como a voz do inconsciente, o que ele não quer que seja descoberto.  
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Garcia - Roza, em seu livro Introdução à metapsicologia freudiana, disserta 

sobre a linguagem pensada em Freud, no texto Sobre as afasias: 

 

O território da linguagem define um lugar que é 

concebido por Freud como uma totalidade, como algo 

que não pode ser dividido ou fragmentado em ―centros‖, 

mas como algo unitário, indivisível, e somente em 

relação a algo deste tipo pode empregar o termo 

aparelho. (p. 37). 

 

Freud começou, então, a pensar sobre os efeitos dessa linguagem no 

sujeito, porém não é isolada sua influência. Ele vai se constituindo a partir da 

aprendizagem e, também, constituído a partir de outro aparelho de linguagem.  

Ao nascer o sujeito, não tem ele o aparelho de linguagem pronto, construído. 

tal processo é demorado, mas que promove um saber sobre o mundo e 

articulação com outro. Garcia - Roza afirma que o aparelho de linguagem, em 

Freud, posteriormente, será renomeado como o aparelho psíquico. ―Essa 

aprendizagem Freud nos descreve em termos de etapas neurológicas de 

formação do aparelho de linguagem, e o ponto de partida da sua análise é a 

representação – palavra‖. (pág. 40).  

Ao ler Freud, Garcia – Roza afirma que a palavra, para a Psicologia, é 

um elemento basal da função de linguagem e de representantes: imagem 

acústica, imagem visual, imagem motora da linguagem e da escrita.  

 

Se o parelho de linguagem se constituiu nessa 

necessária relação com outro aparelho de linguagem se 

cada representação-palavra tem uma extensão diferente 

dependendo do outro aparelho ao qual ela é destinada, 

então o aparelho de linguagem é uma construção 

implicando uma perpétua reconstrução. (NASSIF apud 

GARCIA- ROZA, p. 44). 

 

A passagem do aparelho de linguagem para o aparelho psíquico pode 

ser considerada, apenas, uma mudança de nomenclatura, já que o aparelho de 
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linguagem era capaz de significar e, também, de produzir efeitos no sujeito. 

Garcia- Roza (pág. 65) ―aponta o aparelho de linguagem concebido com o 

domínio do inconsciente‖.  

A verdade é que o aparelho de linguagem, produzido por Freud, 

transbordou os limites estritos de um aparelho de linguagem e constituiu-se 

como o primeiro modelo freudiano de aparelho psíquico. (GARCIA-ROZA, 

2008). O texto de Freud Sobre as Afasias apresenta noções que, 

posteriormente, serão pilares para teoria psicanalítica, e que fará a diferença 

na clinica, como: recalque, ato falho, condensação e deslocamento. E tal obra 

nos mostra que Freud não se recusava a trabalhar com a neurologia, já que foi 

sua formação primeira, e que, na verdade, instrumentalizou-a para suas 

produções sobre a constituição psíquica humana.  

A possibilidade dos motoristas falarem sobre suas demandas e sobre 

seus padecimentos cotidianos permite uma atualização em seus pensamentos 

conscientes. A articulação do inconsciente se dá constantemente. Não há 

como lutar, apenas, a interpretação e um ambiente apropriado para que o 

inconsciente apareça abre caminhos para o sucesso analítico dos casos e, em 

última análise, a remissão do sintoma que o atormenta. 

Não importa onde o sintoma se instale, sua capacidade de 

arrebatamento da normalidade é objetiva, colocando o sujeito em uma posição 

de recolhimento ao seu eu, um narcisismo a fim de se preservar. Diz o velho 

ditado: ―a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.‖ Existem sujeitos que, 

ao se verem limitados, percorrem caminhos que os levam ao tratamento do 

sintoma. Outros se paralisam nesta condição. Há também sujeitos que, devido 

à surpresa que o sintoma causou em sua consciência, negam sua condição 

limitadora.  

Em Meu corpo e suas imagens, obra de Nasio, o corpo é um organismo 

vivo, reprodutor e perecível.  

Ainda segundo o autor, o corpo é uma força que se dirige para os seres 

e as coisas que proporcionam seu desenvolvimento, mas também uma força 

opondo-se aos seres e às coisas que entravam seu desenvolvimento. 
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É nítida a luta do sujeito contra o sintoma que lhe acomete, ainda que 

esta luta seja para manter inconscientemente este sintoma. O que explica o 

ganho secundário que é, em psicanálise, as vantagens como conseqüência do 

sintoma: maior cuidado do outro, redução do conflito psíquico. Enquanto alguns 

sujeitos fazem o que estão ao seu alcance a fim de cessar seu sofrimento, 

outros se ancoram nele para viver. O difícil é suportar a vida sem seu sintoma.  

Em última análise, Nasio (2009, p. 122) afirma: seja organismo, força, 

forma ou símbolo, o corpo continua sendo o indispensável substrato de todo 

sentimento de si.  

O corpo é o concreto de nossa existência. O nosso nome remete à 

nossa imagem mental em nós, como nos outros. Nossa voz nos caracteriza 

como criança, homem ou mulher, idoso. Nossa pele dá-nos maior liberdade 

para curtir um dia de sol na praia, sem danos. Se esta for dotada de bastante 

melanina, com a escassez desta substância, a derme fica exposta e, 

certamente, propensa a queimaduras. A diversidade de tons de pele é possível 

pela mistura entre pessoas de diferentes raças, o que dá uma beleza 

estonteante dos países. 

Nosso corpo tem tudo de nós; ele é o que possibilita a nossa vida e 

contém as ferramentas necessárias para funcionarmos. Nele, se apresentam 

nossas disposições, nossos dons, sentimentos, afetos. O corpo comporta 

nosso jeito, nossas características, as boas e as piores, mas passíveis de 

mudança. O corpo é, também, a morada do id, ego e superego.  

Sabemos que é a partir da relação com a mãe ou cuidador (a), que a 

criança se desenvolve e perpassa essa relação à estrutura psíquica do sujeito. 

Um bebê que não é tocado, cuidado, objeto de afeto, tende a desenvolver 

sintomas a fim de expor sua fragilidade e sua necessidade de ser cuidado. O 

destino da ausência de significações, do furo deixado pela mãe, resultará, por 

exemplo, em um sujeito psicossomático. Como não consegue representar 

psiquicamente, nomear sentimentos, afetos, o excesso de energia se concentra 

em um determinado espaço do corpo, modificando, muitas vezes, a maneira de 

o profissional dirigir, tratar o cliente, trabalhar.  



65 
 

Pior do que a voz que cala, é um silêncio que fala. (MEDEIROS, 

PENSADOR, 2009). A linguagem estréia a relação significante do sujeito com o 

Outro. Ao ser ouvido, o sujeito expressa seus desejos, opiniões, insatisfações, 

conhecimentos. Na vida, ele responde como seu psiquismo o permite. Assim 

como ouvir é um processo complexo que exige o bom funcionamento de 

mecanismos fisiológicos, a audição requer habilidades do Sistema Nervoso 

Central, para reconhecer, compreender e analisar sons. (GIL, SAMPAIO, 

2008).  

Na relação psicóloga- motorista, o desafio de falar é do paciente e do 

ouvir fica por conta do analista. O processo deve ser afinado pela luz teórica e 

pela sensibilidade do ouvinte. No setting analítico, serão confessados materiais 

caros ao sujeito falante. O silêncio tem um preço muito caro, caso seja 

interrompido pelo ouvinte afobado. A associação livre é a ferramenta que a 

psicanálise estreou à psicoterapia, como forma de observar a cadeia de idéias 

do sujeito, e, a partir dessa associação em que os materiais inconscientes vão 

surgindo, através de relato de sonhos, atos falhos, fantasia, devaneios, 

transcrições. A escuta se dá por meio de atenção flutuante. Tal termo é 

estranho no senso comum, geralmente é atribuído ao analista o título de 

desatento, algumas propagandas mostram o analista saindo do setting analítico 

e antes do sujeito terminar ele retorna à cena.  

 

Não deve privilegiar a priori qualquer elemento do discurso 

dele, o que implica que deixe funcionar o mais livremente 

possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda as 

motivações que dirigem habitualmente a atenção, essa 

recomendação técnica constitui o correspondente da regra da 

associação livre proposta ao analisando (LAPLANCHE & 

PONTALIS, 2004, p. 40). 

 

Quanto à associação livre, Laplanche & Pontalis caracteriza o método 

como expressão de todos e, indiscriminadamente, pensamentos que vier à 

mente de forma espontânea, seja um número, sonho, relato. 
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 Todos os sentidos do corpo são de comunicação, os olhos traduzem 

afeto, agressividade, emoção. O olfato promove um elogio, um comentário, o 

tato se faz presente quando sujeitos empolgados se cumprimentam tocando no 

ombro, abraçando-se. A pele é um órgão sensível, já que as emoções 

influenciam diretamente a derme, fazendo o sujeito se arrepiar, ficar ruborizada 

quando o sujeito se envergonha, esquenta-se com um contato mais íntimo.  

 Dentre todos os sentidos e órgãos que participam da comunicação, a 

boca e os ouvidos são os mais significativos e, portanto, estão submetidos às 

influências do inconsciente. 

Se o discurso psicanalítico pôde emergir, foi porque Freud 

soube ouvir o discurso do neurótico. Foi a partir do discurso da 

histérica que pôde demonstrar que o sintoma tem um sentido, 

um sentido inconsciente, ou seja, o sintoma diz alguma coisa, 

mesmo que o sujeito nada saiba disso. (DIAS, 2006, p. 02). 

 

  

 Como o discurso do Outro é objeto de investigação para o analista, a 

experiência afina os ouvidos e sensibiliza o ouvinte a desenvolver seu próprio 

termômetro dos processos que estão ocorrendo na análise, como a instauração 

da transferência e o aparecimento da resistência. Sendo os sujeitos 

incomparáveis e exclusivos, a fôrma em que um fora fabricado não serve para 

outro, já que até gêmeos univitelinos são diferentes em seu modo de ser e se 

posicionar no mundo. Atender nas emergências dos fatos, na empresa de 

transporte, é um desafio constante que põe à prova não apenas os 

conhecimentos, mas, também, a perspicácia auditiva do psicólogo, do analista. 

 É em razão dos sintomas existentes no físico ou no psíquico que o 

sujeito vai buscar ajuda. Se não fosse isso, o que despertaria o sujeito às suas 

questões psíquicas? A última partida que o seu time de futebol venceu ou 

perdeu? A seca no Nordeste? A mega liquidação de uma loja de 

departamentos?  

Sobre todos estes assuntos, falamos ao telefone com pessoas do nosso 

convívio, escrevemos e-mail. Diante de outro sujeito que disponibilizou sua 
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escuta, seu tempo. O sujeito que disponibilizou suas emoções e angustias, 

então fala de suas questões que machucam, de seus problemas e conflitos 

interpessoais, muitas vezes gerados por excesso de culpa, ou necessidade 

desenfreada de ganhar dinheiro. O que o analista retirará deste discurso será 

apenas o relevante para a construção do movimento da análise a fim de 

contribuir ao analisando o encontro de caminhos criativos para o 

funcionamento de sua própria vida, sem que fique dependente do setting 

analítico. 

 

Entre mim e o que em mim  

É o quem eu me suponho  

Corre um rio sem fim. 

(FERNANDO PESSOA, O PENSADOR, 2009).  

 

 

Tal pensamento, sabiamente composto por Fernando Pessoa, exprime o 

que, para o paciente não é claro, por ser inconsciente. O discurso sobre si, ao 

vir pronto, impossibilita o recalcado aparecer. Se, antes da sessão o paciente 

ensaiar tudo o que falará ou pensar em dizer, a resistência se utilizará disso 

para barrar conteúdos inconscientes, intraduzíveis ao sujeito. Entre o que o 

sujeito sente e o que quer descobrir há um longo percurso. Na medida do 

andamento da análise, há a confrontação e o despertamento dos materiais 

recalcados, o que manterá o paciente em análise é o grau da transferência.  

Quando a patologia se inicia por uma perturbação emocional, o organismo 

responde quase que simultaneamente, mobilizando sistemas, como o nervoso, 

o endócrino e o vascular. (MARTINS, 2007, pág. 02). Sabemos que o sintoma 

é uma resposta a conflitos psíquicos e que, indeterminadamente, as aparições 

podem ocorrer em qualquer área do corpo do sujeito. A escolha do sintoma é 

uma tentativa de acordo entre a libido, ávida por satisfação, e o ego, assolado 

pela realidade repressora e posição de total submissão ao superego.  

 



68 
 

Errante na linguagem, permanentemente dividido entre o ser 

em terra firme que se julga e a margem de desconhecimento 

que o constitui, o inconsciente. Lugar do qual nada se pode 

saber e que, no entanto reaparece como sombra permanente 

e móvel na margem da palavra – ou de dentro dela – na curva 

da palavra, leito de seu sustento. (SAMPAIO, 2009, p. 03). 

 

A fala dentro do RH promove um esvaziamento variável no psíquico do 

sujeito. É evidente a constância de conteúdos a serem interpretados, 

significados ou basta serem ouvidos, certas vezes, para que o próprio sujeito 

se dê conta de suas próprias palavras.  

A intenção significativa em mim (como também no ouvinte que 

a reencontra ao me escutar), mesmo que deva em seguida 

frutificar-se em ―pensamentos‖, no momento é apenas um 

vazio determinado a ser preenchido pelas palavras – o excesso 

do que quero dizer sobre aquilo que é ou já foi dito (Ponty, 

1984). 

 

Essa significação no campo das palavras diz respeito ao mundo 

sensível, aos gestos dotados de sentidos e de emoções. Como o sorriso, o 

choro é expressão de linguagem. No trabalho com motorista de ônibus, o 

psicólogo atenta-se a nuances do discurso desse sujeito, do seu inconsciente, 

de suas identificações com o sintoma. Com o estresse e também com a 

identidade profissional, o que é verdade — e justifica a situação particular que 

comumente se atribui à linguagem — é apenas que a fala é a única, entre 

todas as operações expressivas, capaz de sedimentar-se e de constituir um 

saber intersubjetivo. (PONTY, pág. 258). Sabemos que a palavra expressa 

pensamentos e é plano de fundo para a comunicação, mas, no pensamento 

pontyano, a linguagem é expressão comparada à pintura. Não há como saber 

seu significado, antes de sua expressão.   

 

Acharíamos agora que as palavras, as vogais, os fonemas são 

tantas maneiras de cantar o mundo, e que eles são destinados 

a representar objetos, não como o acreditava a teoria ingênua 

das onomatopéias, em razão de uma semelhança objetiva, 



69 
 

mas porque eles extraem e, no sentido próprio da palavra, 

exprimem sua essência emocional. (PONTY, 2006, p. 253). 

 

A palavra é expressão da linguagem, porém, neste processo, há uma 

lacuna que é preenchida pelo significado, pelo corpo, pela relação com o 

mundo percebido. Com o mundo sensível, o significado está para a palavra 

assim como a linguagem está para o inconsciente. A cultura também pode 

preencher essa lacuna. A função social do trabalho, em transporte coletivo, 

ainda é frágil, pois, em muitas vezes, os motoristas perdem as palavras, gritam 

no silêncio por seus direitos, por condições de trabalho melhores, pela falta de 

respeito dos clientes.  

As situações cotidianas no mundo da vida dos rodoviários podem ser 

comparadas com uma tela impressionista, com formas bem definidas de traços 

iluminados e de cores vivas, porém as sombras de contraste impedem esses 

profissionais de romperem com o silêncio e se expressarem não através de 

acidentes ou de pedidos de demissão, mas pela fala falante. 

4.2.5 O apelo capitalista e o motorista frente ao consumismo 

Há uma diferença abismal entre a vida, na modernidade, e a vida, na 

contemporaneidade. A obra de Freud muito nos fala indiretamente (inclusive) 

sobre a situação cultural da família, e, especialmente, da mulher, no século XIX 

– a partir do que lhe era apresentado pelos sintomas histéricos, por exemplo. O 

significado da mulher sofreu grande modificação. Dois séculos de mudanças 

resultaram na posição atual de conquistas do sexo feminino. A história nos 

mostra que a mulher se ―escondia‖ atrás do marido. Sem desejo, sem voz, sem 

importância, seu papel reduzia-se à satisfação dos desejos do marido e à 

procriação.  Sem significação, com afetos recalcados, e as fantasias 

inconscientes, trabalhando constantemente, fazia o corpo expressar essas 

energias simbolicamente por meio dos sintomas histéricos: paralisias motoras, 

sensoriais. Uma mulher acometida por uma representação corporal das forças 

inconscientes, através de um comprometimento físico, demonstrava suas 

―batalhas‖ na área da sexualidade, influenciada pelo contexto histórico que 

estava inserida. Encarar o sexo como algo saudável, proveitoso, fonte de bem-
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estar, é característica da relação contemporânea com o corpo. Do pecado 

(século XVIII) ao saudável (século XX). O casamento era objetivo da mulher 

moderna. A relação sexual era uma obrigação, a maternidade era a 

conseqüência do matrimônio. No modelo paternalista, em que o homem saia 

para prover o sustento, a mulher era incumbida de realizar as tarefas do lar, 

restringindo sua vida a cuidar dos filhos e do marido (MENDES & PARAVIDINI, 

2007). Hoje, a mulher tem sua identidade profissional definida, ocupando 

cargos de chefia e inserida, inclusive, em profissões tidas, antes, como 

masculinas, como motorista de ônibus.  

 Esta diferenciação entre os conceitos da modernidade e 

contemporaneidade não objetiva criticar o passado e valorizar a condição atual 

da sociedade, mas mostrar a relação das psicopatologias com a época 

histórica. Freud, no século XIX, não era convocado ao tratamento de sujeitos 

afetados pela violência urbana. A brutalidade da invasão diária de ideias 

consumistas como enfrenta o século XXI, a histeria tratada nos dias atuais não 

é pano de fundo de uma sexualidade frustrada como há dois séculos, mas o 

excesso de apelos para consumir em muitos casos faz o sujeito esquecer se de 

si mesmo e mergulhar em dívidas numa tentativa de superar algum incomodo 

ou frustração.  

Sabemos que a repressão de ordem sexual o desejo recalcado, 

retornam-se sintoma, para uma simbolização, um sentido. A angústia é 

causada pela falta de significação de um fato e a afetação pelo desconhecido, 

o inominável.  

O estreitamento das relações familiares, na Modernidade, foi sendo 

diluída pelo capitalismo, que trouxe crises econômicas ao mundo, para 

possibilitar o crescimento. O modelo de família foi reconfigurado, o homem da 

metade do século XIX em diante viu a mulher sair de seus lares e responder As 

necessidades do mercado. O domínio paternal foi desmoronando diante de sua 

soberania desestruturada. Na contemporaneidade, os pensamentos, tradições, 

autoridade do pai, as religiões perderam sua importância (MENDES & 

PARAVIDINI, 2007). 
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 Com o espaço conquistado pelas mulheres, o sustento do lar sendo 

dividido entre os cônjuges, a reconfiguração da relação sexual, o papel mais 

ativo da mulher no sexo, no seu próprio prazer e para o prazer do outro, a 

influência de sua voz agora audível, e de tom mais imperativo e menos 

passivo, caracterizam o papel feminino na atualidade. Mas não foi apenas a 

entrada da mulher como força para contribuir no movimento da roda econômica 

que modificou os padrões modernos, mas, segundo WEIL (2001) apud 

PROCHET, os grandes problemas sociais são sintomas de desenraizamento. 

Uma vida sem sentido, causada pela força, controle, apropriação da ciência e 

tecnologia e economia dissociados da vida. 

A capacidade de transmissão de informação, 24 horas por dia, sem 

fronteiras ou distância entre as diferentes partes do mundo, inseriu o sujeito 

numa perspectiva de riqueza, sucesso. As aquisições dizem respeito ao valor 

da pessoa; o incentivo ao consumo distancia cada vez mais as classes sociais.   

O desenvolvimento da globalização não pode ser considerado 

integralmente ruim, mas o manejo que tiveram os países mais poderosos, o 

envolvimento tentador das facilidades tecnológicas a que foram submetidos o 

tornaram detentores de suposta proteção de suas economias e avanços e, 

consequentemente, foram afastando os países menos dotados de 

desenvolvimento.  

 

Promessas de riqueza e fama instantâneas, a instigação ao 

consumismo , o valor de uma pessoa dado pelo que tem e 

pelo que aparenta , mostra uma realidade cruel que divide o 

mundo em dois: os abastados e os excluídos. (PROCHET, 

sem data).  

 

Para sustentar o nosso discurso sobre os conceitos, como consumo, 

corpo, consequências psicopatológicas do aceleramento na vida cotidiana que 

o tempo contemporâneo trouxe, entre tantos que estarão neste trabalho, é 

importante introduzirmos a Psicanálise, vertente de psicoterapia que se 

diferencia de todas as outras existentes, já que têm suas próprias concepções. 

Sua compreensão da construção da subjetividade revolucionária, inaugurada 
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por Freud, em seus estudos da primeira tópica (escritos sobre o aparelho 

psíquico), fala sobre o inconsciente, pré-consciente e o consciente. 

Posteriormente, na segunda tópica freudiana, tais conceitos ganharam uma 

instância especial, sendo chamados de id, ego e superego. 

A partir desta divisão do psiquismo, foram possíveis inúmeros estudos 

sobre conceitos da Psicanálise, entre eles: interpretação dos sonhos, fantasias, 

neurose, atos falhos, complexo de Édipo, castração, princípio do prazer, 

pulsão, a importância do outro cuidador na formação psíquica do sujeito, o 

lugar de supremacia que este coloca estendendo sua vida à do outro. Esta 

coleção de conceitos freudianos é fundamentada na sexualidade, que, para 

este autor, tem influência essencialmente direta na vida psíquica – forma de 

pensamento revolucionário no final do século XIX. Numa linguagem metafórica, 

o inconsciente pode ser considerado a parte submersa do iceberg, o lugar onde 

estão guardadas as pulsões, por isso é o representante delas. reminiscências 

que conscientemente desconhecemos e que está em constante conflito com o 

ego e o superego, já que esta parte submersa sempre trabalha para trazer 

materiais à consciência. O funcionamento das pulsões, no inconsciente, 

segundo Laplanche & Pontalis (2004), obedece a processos especificamente 

primários - condensação e deslocamento. Freud caracteriza o inconsciente, 

ainda, como: indiferente à realidade. Nele, não existe negação. Obedece ao 

princípio do prazer, que pode ser entendido como um mecanismo de 

diminuição de tensão no aparelho psíquico. 

Os confortos que os avanços tecnológicos trazidos ao longo dos séculos 

podem ser considerados importantes para a manutenção da vida atual e 

também para a saúde. Imaginar nossas casas sem energia elétrica, sem 

telefone, sem rádio, nossa garagem sem automóvel, sem ônibus e, ainda, para 

viagens a grandes distâncias: sem o avião. 

É como estar vivendo numa caverna, como na alegoria platônica, mas, 

graças a um prisioneiro inconformado com tal situação de escassez, 

produzindo uma ferramenta que foi capaz de quebrar o cativeiro e chegar até o 

muro em que o separava da natureza e dos outros homens, assim como cada 
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inventor e suas invenções, permitiu a abertura de novas possibilidades à 

Humanidade. 

A evolução de conceitos estudados no século XVIII, por exemplo, 

contribuiu para os avanços que hoje estão disponíveis aos sujeitos. Se 

precisamos nos comunicar com pessoas fora do ambiente em que estamos, 

usamos o feito de Graham Bell. Para gelar, o refrigerador. Ferro de passar, 

chuveiro quente, computadores atuais, telefones portáteis, o secador de cabelo 

nosso de cada dia, e para tantas outras facilidades necessitamos da 

eletricidade que foi observada na Antiguidade pelo grego Tales de Mileto, e, 

desde então, aprimorada por tantos outros estudiosos.  

Podemos citar ainda cinco importantes momentos para a evolução 

tecnológica do mundo, entre outros. A Revolução Industrial, no século XVIII, as 

duas Grandes Guerras Mundiais-século XX-, as descobertas nas áreas da 

física e da astronomia de Albert Einstein-século XX-, e a explosão do mundo 

informatizado século XX e século XXI.   

Esses eventos contribuíram na produção de novos conhecimentos, 

desenvolvimento de mais tecnologias. Enfim, derrubou as fronteiras das 

imperícias humanas. Temos ao alcance das mãos instrumentos que 

proporciona comunicação, aprendizado, viagens belíssimas sem sairmos do 

conforto dos nossos lares, acesso a banco, a livros virtuais, por exemplo.  

Nos hospitais, a tecnologia, os avanços no tratamento de doenças, têm 

prolongado vidas. Intervenções cirúrgicas têm efeitos mais positivos. Pesquisas 

na área da saúde não param de construir uma realidade mais otimista para 

todos os tipos de patologias. Sem dúvida, a dissociação entre sociedade atual 

e tecnologia é inimaginável. Já, estamos dependentes, imersos e influenciados 

pela comodidade, pelos padrões consumistas.  

Vivemos num tempo em que nada é tão indispensável quanto às coisas 

supérfluas. (SOFOCLETO, 1926-2004). Luis Felipe Algell de Lama, de 

pseudônimo Sofocleto, humorista peruano, mostrou sensibilidade ao escrever 

esta frase citada, pois estamos inseridos em uma sociedade, onde o consumir 

é uma regra para o além das necessidades. Não importa se precisamos, é 
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melhor comprar o que quisermos, pois não sabemos de que precisaremos 

futuramente, mesmo que a abandonemos.  À medida que superfluidades 

entram em nossas casas, as futilidades podem vir como brinde.  

O crescente e rápido avanço da influência consumista feita pela mídia 

cria a ideia de falta, constante insatisfação. O consumismo fabrica supostas 

necessidades com o intuito de esvaziar o senso crítico, ao ponto do sujeito 

adquirir algo que seja recente, mesmo já tendo, por exemplo, um celular. Se o 

mesmo não corresponde aos atuais, o poder de persuasão da mídia faz seu 

papel: coagir o sujeito direta e indiretamente com a finalidade de vender seus 

produtos e desvalorizar a própria pessoa que compra. 

O bombardeio das propagandas de publicidade cria a falsa ideia de 

felicidade trazida por um novo aparelho de ginástica, um moderníssimo celular, 

pelo automóvel potente, pela televisão de 54 polegadas, pela câmera digital 

18.0 megapixels. É quase irresistível a tentação de comprar um novo celular 

que contém tantas funções, espaço para guardar tantos arquivos, fotos, 

músicas, com a possibilidade fazer conferência, sem precisarmos de nada 

disso.  

A mídia investe nessas seduções porque a sociedade responde 

positivamente ao padrão de compra desordenada. não importa a classe 

econômica. Enquanto o rico compra porque quer e pode, o pobre compra 

porque quer e quer. A posição na pirâmide de classes não influencia na 

decisão quanto as principais destinatárias das investidas publicitárias, apelos 

visuais. Mulheres da alta sociedade, média e baixa são seduzidas igualmente 

pelo mercado consumista. 

 

O consumo não cresce (não cresceu), em ambientes de 

riqueza generalizadas pelo contrário, ele cresce em meio à 

desigualdade e escassez relativa de bens materiais e culturais. 

(DE SANTI, 2005).  

 

Monteiro (2004) afirma que as escolhas individuais estão sendo 

manipuladas pelas novelas, em geral, e, especialmente, pela ―emissora do 
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plimplim‖. Os corpos esculturais, a pele rejuvenescida das atrizes e atores, 

parecem aos telespectadores que o tempo só passa fora da telinha.  

 

Que a civilização não se faz acompanhar apenas pelo o que é 

útil, já ficou demonstrado pelo exemplo da beleza, que não 

omitimos entre os interesses da civilização.4 (Freud, 1976). 

 

 Consumimos mais do que o necessário; consumimos alimentos, 

bebidas, vestimentas, padrões emprestados; somos consumidos, afetados. 

Segundo Kehl (2008), os mestres do gozo seriam os publicitários, pois exercem 

um poder semelhante ao fascínio dos perversos sobre os neuróticos. Tal 

declaração parece forte, porém a força do domínio publicitário como mediador 

entre a compra e o consumidor é avassaladora, promovendo a inclusão e 

exclusão, (BUCCI sem data apud KEHL (2008).  

 Nossa sociedade é desigual: em certos lugares, não falta nada, 

enquanto, em outros, falta tudo. Entre a abundância de recursos e a escassez, 

para os sujeitos há uma semelhança entre as diferenças sociais que constitui a 

resposta dos consumidores diante dos apelos da publicidade. enquanto o rico 

vai direto adquirir o bem, o pobre precisa de mais algum tempo para comprar, 

mas sofre a mesma influência. 

 Tantas propostas de créditos, facilitações nos pagamentos, unidas ao 

desejo de satisfazer-se, resultam no acato à sedução perversa do consumismo. 

Ao passo que os sujeitos contemporâneos estão ―perdidos‖ diante das ofertas, 

hipervalorizam a satisfação momentânea a todo custo. A propaganda aproveita 

para, supostamente, vender possibilidades de satisfação. Este movimento vai 

contra a função do superego, que é justamente de julgar, barrar o ego. Este 

está em constante conflito, pois media a relação entre o id e o supereu. A 

linguagem consumista é invasiva, imperativa, tentando persuadir o sujeito a fim 

de lhe vender um produto, se utilizando da fragilidade do ego.  

 

                                                             
4
   FREUD. S 1976. O mal estar na civilização. Vol. XIV, Ed. Imago 
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A propaganda, a nosso ver, ‗implanta‘ no outro uma convicção 

de tal forma sobre o saber de seu gozo que leva à ação 

imediata e irrefletida, isto é o consumo. (RAMOS, 2007) 

  

 O sujeito rodoviário é a parte consumida, caminha rumo à falta de 

significação, pela desvalorização com que é tratado no mundo contemporâneo. 

por sua vez, o gozo não é uma parte consumada para o sujeito. O gozo é 

insaciável, justamente essa falta de satisfação permite a pulsão trabalhar, 

sempre desejante. 

4.2.6 O gênero feminino e o transporte coletivo 

 O cotidiano de uma empresa de ônibus é acelerado, pois o 

atendimento às necessidades de deslocamento da população é 

responsabilidade da organização, porém a organização precisa do profissional 

que conduz o ônibus aos pontos onde a população espera para começar ou 

terminar sua jornada de ir e vir. No Rio de Janeiro, não é raro encontrar uma 

mulher ao volante de um gigante de 17 metros de aço. Incentivos do 

SEST/SENAT5 e do DETRAN6 há recrutamento de mulheres para tirar a 

carteira de habilitação categoria D, a fim de formar motoristas de ônibus. Este 

incentivo é uma parceria com a Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro e entrou em vigor em dezembro de 

2013, corroborando para o espaço delas no mercado de trabalho, desde a 

metade do século XX. Nas profissões em que só havia ‖eles‖, contam hoje com 

a força sensível das mulheres: 

 A mulher é associada, principalmente, a profissões tidas 
como ligadas ao âmbito doméstico, delicadas, cooperativas e 
vinculadas à preocupação com a qualidade de vida das outras 
pessoas. Com isto, elas são relacionadas a profissões como: 
empregada doméstica, enfermeira, secretária, professora. Por 
outro lado, o pólo das profissões vistas como masculinas, 
encontra-se geralmente associado aos ganhos e 
reconhecimentos que decorrem da assertividade e do foco no 
sucesso material ou status, bem como das atividades que 

requerem força física e coragem (ou apenas virilidade), tais 
como: engenheiro, gerente/diretor, pedreiro, mecânico, 
motorista, policial. (VELLAZO, 2010, p. 23). 

                                                             
5
 Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

6
 Departamento Estadual de Transito  
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 Notavelmente, o universo das empresas de ônibus possui um número 

expressivamente maior de funcionários do sexo masculino. A maior área de 

concentração feminina na garagem é no setor de manutenção, área da 

limpeza, estrategicamente, já que as mulheres podem ser consideradas mais 

cuidadosas e detalhistas em trabalhos tidos como femininos. Não obstante a 

operação dos ônibus deixar de ser uma prática masculina, na empresa, o 

cenário da presente pesquisa, o tráfego conta com nove motoristas de ônibus 

do sexo feminino. Infelizmente, outras seis mulheres estão em tratamento 

médico, pelo INSS7. 

 As motoristas mulheres possuem necessidades distintas, e também 

realizam seu trabalho de maneira singular. Esclarecemos que não há juízo de 

valor acerca do trabalho feminino em detrimento da prática dos motoristas 

homens na direção. 

 O trânsito é um ambiente de trabalho hostil, no sentido de que não 

admite falhas ou pequenos deslizes. A imagem social das mulheres dirigindo 

um coletivo é recente: 

 
A imagem do sexo feminino ficou estereotipada como pé-duro, 
mas o que observamos no trânsito contradiz essa ideia. 
Infelizmente, nossa cultura leva a pensar que as mulheres são 
barbeiras no trânsito (...). Por outro lado, as mulheres 
percebem ainda os homens como: Eles metem o carro, a gente 
tem que desviar (...). É agressivo, intransigente, e não respeita 
as leis para se auto afirmar como machões (...). (DE ALMEIDA, 
2005, p.08) 
 

4.3 O transporte coletivo e a mobilidade urbana 

      

Nantes é uma cidade Francesa às margens do rio Loire, e também a 

terra do senhor Baudry, um empresário dono da casa de banho do centro da 

cidade, lembrando que no século XIX os banheiros das casas possuíam 

apenas o chamado lavabo, e quando tinham. O empresário Baudry estava 

preocupado com a baixa procura de seu serviço. seu estabelecimento já não 

estava tão movimentado. Em uma manhã de pouco movimento, olhou seu 

                                                             
7
 Instituto Nacional de Previdência Social     
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veículo nos fundos de seu negócio, e pensou: ―les personnes ne  pas arriver ici 

parce que ils n’ai une conducione”, donc je vais faire une8.    O trabalho não foi 

tão simples, retirou os bancos, mediu a tábua de madeira, ajeitou dentro do 

veículo, acertou as arestas para não machucar crianças, e pensou no quanto 

sua adaptação seria útil para o seu negócio, depois de meses de prejuízo e de 

várias investidas no seu invento. Para algumas pessoas, Baudry foi até o 

interior buscar seus clientes e talvez os primeiros passageiros da condução 

sem nome. Ele cobrava algumas moedas pela comodidade que levava, e sua 

casa de banho começou a lhe render mais um dinheiro.  

Então era assim, organizou-se por quais ruas iria passar, ao total cabiam 

oito pessoas. Tais clientes tomavam seus banhos e a condução aguardava-os 

em frente a uma chapelaria. O dono do estabelecimento, curioso, para 

comparecer a adaptação do senhor Baudry começou a puxar assunto, mas o 

bem feito ainda não tinha nome. Foi aí que a curiosidade tomou conta: s.r. 

OMNES, o dono da chapelaria que se tornou referência de ponto final da 

condução, foi no dicionário e buscou, buscou, entre as palavras pesquisadas e 

descobriu que a terminação BUS significava transporte para todos e aí o inicio 

do nome do inventor do ônibus, mas a terminologia latina formou o nome 

Ô N I B U S .  Desde então, este transporte rendeu crescimento urbano para a 

pequena cidade francesa, se expandindo com o interesse da Mercedes Benz 

em montar essa ferramenta e, assim, o ônibus perdurou até os dias de hoje 

sendo importantíssimo para a mobilidade urbana. 

A história do ônibus tem início na França, no ano de 1856. um carro fora 

adaptado para acomodar de 6 a 8 pessoas para se utilizarem do serviço de 

casa de banho, mas o sucesso foi tamanho que a visita à casa de banho do 

senhor Baudry ficou em segundo plano. o idealizador deste transporte então 

adaptado fechou o seu negócio e começou a transportar pessoas que andavam 

longas distâncias para se locomoverem de uma vila a outra e cobrava por este 

serviço. Nasce, assim, o transporte coletivo, inicialmente capaz de comportar 

de 6 a 8 pessoas e, hoje, capaz de levar 7 vezes mais que os primeiros ônibus. 

É inimaginável a vida pós-contemporânea sem este tipo de transporte. apesar 

                                                             
8
 As pessoas não vem aqui, porque eles não tem condução, então farei uma. 
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da facilidade de adquirir um veículo, o custo de mantê-lo se torna alto, se 

utilizado diariamente, por isso não são poucos aqueles que optam pelo ônibus 

na hora de ir trabalhar, fazer pequenos deslocamentos, e até mesmo viagens, 

por isso diariamente podem ser observados em grandes cidades, ônibus 

lotados, pontos repletos de trabalhadores à espera de condução.  

Nas palavras do eminente professor Helly Lopes Meireles: 

"Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniência do Estado" (DIREITO ADMINISTRATIVO 
BRASILEIRO, Ed. Malheiros, 2002, p. 320). 

O transporte coletivo, dentro do conceito latu sensu de Serviço Público, 

expendido acima, pode ser definido com um serviço de utilidade pública, pois 

visa a facilitar a vida da coletividade, colocando à disposição veículos para lhe 

proporcionar maior conforto, velocidade e modicidade na locomoção. Em face 

disso, a natureza deste serviço é uti siniguli, ou seja, direcionado apenas aos 

usuários que o remuneram por meio de tarifas. Embora a remuneração 

principal do concessionário não provenha do Poder Executivo, é dele a 

incumbência de fiscalizar e interceder para que este serviço de transporte seja 

prestado de forma eficiente à coletividade. 

Ver a vida passar dia a dia através da janela de um ônibus é a realidade 

da maioria da população. Um desagrado no trabalho, uma nota baixa, um 

resultado de exame, uma mensagem no celular, só começam a ser digeridos 

no caminho de volta ao lar. Nem sempre o sono é representante da labuta 

diária, mas uma resistência que se ergue diante de um conflito. Às vezes, é 

dentro do ônibus que o filho ensaia a desculpa pela nota baixa na prova, dentro 

do ônibus... Dentro dó ônibus... Lá não são todos passageiros. Alguns são 

clientes, na visão do condutor do coletivo, só é cliente quem está mais próximo, 

quem ele sabe pelo nome, quem não se limita ao banco que senta.  

Passageiro é aquele que está de passagem, quem se utiliza do serviço, 

mas ignora quem o serve. Há sempre um passageiro que se torna cliente.  
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Todo cliente, um dia, já se limitou ao banco. Pensando bem, o ônibus é 

uma micro sociedade. Ali temos diversidade de gêneros, profissão, idades, 

gênios, humor. torna-se um desafio para o condutor responder às exigências 

de passageiros e clientes.  

Sem falar que esta micro sociedade precisa de uma estrutura alinhada 

para manutenção de suas atividades. Este ―governo‖ é a garagem. Quando 

estamos dentro de um ônibus, sabemos que é para lá que ele há de voltar, e se 

o ―governo‖ se mostra frágil e vulnerável, a micro sociedade começa a perder 

representatividade e também empenho. Fato que percebemos por diversos 

fatores, como falha na comunicação, visão distorcida entre as partes da micro 

sociedade e, hipoteticamente, o tal, governo. Transportar, nos dicionários, 

significa conduzir alguém ou alguma coisa de um lugar a outro, considerando o 

tempo, distância e velocidade.  

Transportar é sinônimo de movimento. Por sua vez, movimento no 

dicionário está descrito como variação de posição de um objeto no decorrer do 

tempo. Isso quer dizer mudança de lugar. Tal mudança está atrelada ao tempo. 

Tempo é a direção da vida, o que determina fases, o que estabiliza o 

desequilíbrio, o que passa e vira história, o que acontece e marca o que 

ansiamos antes de acontecer. Isso é tempo, princípio atrelado com movimento.  

A necessidade de movimento é inerente ao ser humano. Desde o ventre, 

o bebê se movimenta e sente os movimentos maternos. O espaço na barriga 

permite à criança trocar de posição, esticar-se, tocar-se e assim emite sinais à 

mãe. Na vida, múltiplas são as formas de deslocamento. 

O tom não é poético ou metódico ou melancólico. É uma metáfora que 

se explica, tendo como comparação o corpo humano, sobre o funcionamento 

de uma empresa de transporte coletivo. Sendo a diretoria a consciência que 

tem a função de transcender o que é apenas sensível aos olhos, a gerência é o 

cérebro capaz de coordenar todo o complexo funcionamento das demais 

partes.  

O planejamento corresponde ao ouvido interno, pois é responsável pela 

direção. O tráfego são os pés que conduzem a direção dada pelo 
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planejamento, já a administração são os pulmões capazes de manter o 

funcionamento do cérebro e do coração. Os coordenadores de linhas podem 

ser comparados aos olhos, atentos e vigilantes pelo bom desempenho 

operacional e os despachantes são como as veias que, diretamente ligadas ao 

coração, ajudam na manutenção e vitalidade do coração.  

O instrutor pode ser comparado às mãos que executam uma função. o 

jurídico pode ser comparado ao sistema imunológico do corpo responsável pela 

defesa de todas as partes. O departamento pessoal pode ser considerado 

como o nariz que está diretamente ligado à administração. A edição de imagem 

tem a função da memória, como no corpo humano, onde ficam registrados os 

fatos. A escala equipara-se aos músculos do corpo. O turismo pode ser 

equiparado ao estômago, fonte de energia e absorção para a manutenção do 

corpo.  

Os clientes são a coluna que sustenta todo o corpo do transporte 

coletivo. Enfim, a função da psicologia dentro da empresa é similar à endorfina 

do corpo humano, um analgésico capaz de aliviar os excessos e viabilizar o 

bem estar do todo. Porém o coração equipara-se à função do motorista, pois é 

ele quem dá vida a esse corpo.  
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA   

O objeto do método fenomenológico na pesquisa empírica é o 
vivido subjetivo, a experiência corporal que o acompanha, o 
ponto de vista singular de quem vive a experiência e sobre o 
qual se apoia posteriormente a reflexão, buscando explicitar o 
que está implícito na experiência. Assim, deixa-se de buscar 
narrativas abstratas ou generalizantes ancoradas em 
representações coletivas e no conhecimento comum, afastadas 
do caráter singular das experiências relacionadas ao fenômeno 
estudado. (LEAL, 2013, p.03) 

 

A pesquisa apresenta caráter descritivo, pesquisa de campo, não 

experimental, aplicada ou ativa de abordagem qualitativa. De acordo com Gil 

(2008), pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. 

A escolha pela referência metodológica de Merleau Ponty deu-se pela 

liberdade de compreensão quanto à subjetividade envolvida na proposta deste 

trabalho. Acharíamos agora que as palavras, as vogais, os fonemas são tantas 

maneiras de cantar o mundo, e que eles são destinados a representar objetos, 

não como o acreditava a teoria ingênua das onomatopeias, em razão de uma 

semelhança objetiva, mas porque eles extraem e, no sentido próprio da 

palavra, exprimem sua essência emocional (COELHO, KELLER & SILVA, 

2013). O objeto do método fenomenológico na pesquisa empírica é o vivido 

(PONTY, 1999), subjetivo, a experiência corporal que o acompanha, o ponto de 

vista singular de quem vive a experiência e sobre o qual se apoia 

posteriormente a reflexão, buscando explicitar o que está implícito na 

experiência. Assim, deixa-se de buscar narrativas abstratas ou generalizantes 

ancoradas em representações coletivas e no conhecimento comum, afastadas 

do caráter singular das experiências relacionadas ao fenômeno estudado, 

fenomenologia descritiva foi desenvolvida, primeiro por Husserl, questão sua 

filosofia enfatizava descrições da experiência humana. Os estudos eram um 

retrato cuidadoso da experiência consciente comum da vida cotidiana. Os 

estudos de fenomenologia descritiva envolvem quatro passos: suspender, 

intuir, analisar e descrever. A suspensão refere-se ao processo de identificar e 

manter suspensas crenças e opiniões preconcebidas sobre o mundo estudado. 

É a partir da compreensão fenomenológica que os valores e pressupostos são 

abandonados em favor da compreensão da fala do outro considerando a 
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experiência singular do sujeito sua a percepção, o fenômeno interpretado pelo 

seu olhar.  

 Por ‗fenômeno' a fenomenologia se refere àquilo que aparece 
na correlação intencional: realidade experiência, percebida por 
alguém. Trata-se, portanto, de um modo de proceder (método), 
que cuida para não recorrer a teorias prévias sobre aquilo que 
se quer conhecer. (HUSSERL, 2008; apud ALVES, 2013). 

 

5.1 O cenário da pesquisa e os sujeitos da pesquisa 

 
Esta pesquisa teve como cenário uma empresa de transporte coletivo do 

leste fluminense. Seu quadro de lotação é estimado em 1356 funcionários, 

dividindo-se em três setores: administrativo, manutenção e operação. A missão 

da organização é realizar viagens com responsabilidade socioambiental, que 

atendam às necessidades de deslocamento da população e ofereçam níveis 

crescentes de satisfação para os clientes, colaboradores, acionistas e a 

comunidade. Preocupa-se em buscar a excelência no ramo do transporte. 

pautada na ética, tem como filosofia: princípios de valorização de talentos 

humanos. Os resultados são frutos do aprimoramento diário dos funcionários, 

cujas ações estão voltadas às estratégias organizacionais, com objetivos 

diferenciados em que a satisfação da equipe é o marco constante e 

estimulador para novas conquistas. A empresa possui mais de 400 ônibus, 

divididos entre os modelos rodoviários e urbanos. Os participantes da pesquisa 

são doze motoristas de ônibus que estão alocados no setor de operações da 

empresa junto à cargos como cobradores, despachantes, fiscais e auxiliares de 

tráfego da empresa.  

Sob o referencial fenomenológico, busquei as palavras desses 

profissionais que, diariamente, movimentam a população de São Gonçalo, 

mediante o significado pessoal e intransferível da experiência de dirigir, 

qualidade de vida e melhorias para exercerem a atividade. Os participantes 

foram convidados, respeitando o voluntariado, condição. Para participar da 

pesquisa, não houve intencionalidade no convite individual. Para cada 

participante, foi exposto por mim interesse em compreender os fenômenos a 

partir da livre opinião dos motoristas de ônibus. 
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5.2 A entrevista fenomenológica e sua peculiaridade  

 As entrevistas por roteiro foram realizadas de janeiro a março de 

2014, através de apresentação da proposta do estudo e a leitura e explicação 

do Termo Livre e Esclarecido, a fim de orientar sobre possíveis 

questionamentos e de acordo com as especificações éticas e legais da 

Resolução 466/12, do Ministério da Saúde. 

Os encontros aconteceram no cenário da pesquisa, no setor de 

operações da empresa, os motoristas eram convidados após a explicação dos 

objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento sendo a resposta positiva 

os voluntários eram encaminhados para a sala de reuniões da empresa. Não 

houve tempo estipulado para duração das entrevistas, fato que enriqueceu a 

experiência do encontro. Momentaneamente temi pela minha função ser do 

conhecimento dos motoristas, já que sou responsável pelo RH na empresa 

cenário, aspecto esse que contribuiu para aproximação com os motoristas de 

ônibus e a resposta positiva para serem voluntários.  

Não foi feito nenhum registro no momento da entrevista por mim. Os 

profissionais escreveram no roteiro suas percepções, e mesmo o que falavam 

colocaram no papel. Não houve pergunta desencadeadora para não dispersar 

ou direcionar o rumo da entrevista. 

5.3 Percepções da pesquisadora na entrevista fenomenológica 

  

As angústias vivenciadas em um dia de trabalho não são facilmente 

desvinculadas do psiquismo do profissional. O próprio participante ao ser 

convidado a participar da pesquisa, antes da entrevista, relatava o seu dia de 

trabalho, por vezes estressante, por vezes surpreendente. Na maioria dos 

encontros, fazia-se necessário esse momento catártico e repleto de sentido do 

próprio sujeito.  

A abordagem do olhar da psicóloga e o atendimento das demandas mais 

variáveis singularizou cada encontro, pois essas experiências não tinham o 

cunho empírico, frio e distante, mas o fenômeno significado pelo motorista de 

ônibus apresentava-se naturalmente ao longo do roteiro, garantindo uma 

compreensão dos sentidos de dirigir, da qualidade vida e das melhorias 
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propostas (apêndice B). A linguagem corporal necessita ser percebida nas 

intencionalidades do cotidiano. Isso nos leva a observar a expressão de tristeza 

e de alegria do outro, que, diversas vezes, nos passam despercebidas. (SILVA, 

2011, p.49). 

 As frases atropeladas pela ânsia de se expressar diziam mais sobre o 

entrevistado. O sentido do trabalho, ao ser questionado, muitas vezes, 

emocionou o participante, que, por alguns minutos, parou de forma sensível 

para refletir sobre o que cotidianamente realiza quase como uma máquina 

dominando outra maquina. O sentir e a percepção são, para Merleau-Ponty, a 

ligação fundamental com o mundo e o fio condutor da existência humana. É a 

partir da sensação do mundo que o percebemos como mundo externo a nós. 

(SILVA, 2011, p.50). 

 

5.4 Análises dos dados  

Após a coleta de dados, foi realizada a etapa metodológica da 

categorização dos dados à luz do método fenomenológico (...) é um movimento 

de investigação direta e a descrição de fenômenos que são vivenciados pela 

consciência, sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto 

possível de pressupostos e de preconceito. (DYNIEWICZ, 2006, p.11).  

O foco de seus estudos está no entendimento do que uma 

experiência representa no contexto de vida das pessoas 

voltando ao mundo-vida, na busca de um significado para as 

coisas revelado a partir das descrições desses sujeitos. 

(ARAUJO, CARTAXO, et al, 2012, p.392).  

Os roteiros foram enumerados a fim de preservar a identidade do sujeito 

participante na análise dos dados. Consideram-se três momentos para a 

apreciação dos dados: leitura das respostas constituiu uma redução 

fenomenológica e o afastamento de todas as concepções e conhecimentos 

pré-estabelecidos (epoché) foram selecionadas partes da descrição, 

consideradas essenciais ao desvelamento dos objetivos propostos e, enfim, 

realizar a compreensão fenomenológica, para que os resultados fossem 

apresentados por unidades de significação, agrupados pelo conteúdo 

destacado dos relatos dos sujeitos e analisados com base em estudos sobre o 
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tema, subsidiado por conceitos do pensamento fenomenológico de Maurice 

Merleau Ponty.  

5.5 Aspectos éticos  

 
 O projeto de pesquisa foi submetido inicialmente à apreciação do Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense / FM/ UFF/ HU, sendo aprovado sob o nº 19593513.2.0000.5243. 

Após, a declaração de consentimento foi encaminhada à administração da 

empresa cenário da pesquisa, onde foi aprovada a pesquisa. A entrada no 

campo com a pesquisa aconteceu após aprovação pelo CEP.  

Os profissionais que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim de orientar sobre 

possíveis questionamentos e de acordo com as especificações éticas e legais 

da Resolução 466/12, do Ministério da Saúde. Esta pesquisa não causou ônus 

financeiro para os sujeitos participantes, ficando sob responsabilidade da 

pesquisadora os gastos com o desenvolvimento da pesquisa.  

Os possíveis riscos existentes aos participantes em sua integridade 

emocional e psicológica, apesar de baixos, serão abordados e a avaliação 

psicológica do participante será garantida pela própria pesquisadora. 

Importante destacar que os motoristas de ônibus participantes da pesquisa 

foram informados quanto ao objetivo do estudo, que não tiveram ônus com a 

pesquisa. Serão informados também que a participação é voluntária e que, 

caso desistam de participar, a solicitação será atendida. Quanto ao anonimato, 

os sujeitos participantes serão informados. Também será realizada descrição 

dos dados; formação de unidades de significado e compreensão do sentido das 

unidades à luz do referencial teórico adotado.  
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6. RESULTADOS À LUZ DO REFERENCIAL 

Toda percepção supõe certo passado do sujeito que percebe, e 
a função abstrata de percepção, enquanto encontro de objetos, 
implica um ato mais secreto pelo qual elaboramos nosso 
ambiente. (PONTY, 2006, p. 375) 

 

6.1 Análises de dados 

A partir da análise dos dados, vislumbramos a essência do fenômeno de 

dirigir na visão e percepção dos motoristas de ônibus, categorizados da 

seguinte maneira: satisfação e responsabilidade. O discurso no roteiro 

permearam essas duas categorias. Todos apresentavam uma relação com o 

prazer de realizar sua atividade remunerada.  Quanto à qualidade de vida, os 

motoristas de ônibus abordaram este fenômeno sob o prisma de perceberem 

como bem estar. A última questão analisada: quais medidas melhorariam o 

trabalho dos motoristas e a categorização deste fenômeno pelos profissionais 

foi acerca da valorização.  

As categorias apreendidas representam perspectivas do fenômeno 

estudado e refletem como os profissionais valorizam sua prática e as palavras 

expressam essas percepções diante da direção, enquanto vivenciando o 

mundo-da-vida profissional. 

 

6.2 Categorização Dos Dados Demográficos 

 

Gráfico 1: Quanto ao tempo de profissão 

Acerca do levantamento do roteiro de pesquisa e participação da 

pesquisa, foi possível estabelecer o seguinte percentual: 67% (oito motoristas) 

possuem um ano de profissão, 25% (três motoristas) possuem de dois a cinco 

anos de profissão, e 8% (01 motorista) possui mais de seis anos na profissão 
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Fonte: Autora, 2014. 

As características dos motoristas participantes da pesquisa sinaliza a 

formação interna sistemática desses profissionais que ao trocarem a categoria 

de sua CNH, procuram a empresa para desenvolver a habilidade da condução 

e também do trato interpessoal com os clientes, o pouco tempo de função pode 

ser explicado pelo êxodo de outros setores de trabalho para o transporte de 

passageiros, sendo o meio rodoviário estável, o sujeito que busca lugar no 

mercado de trabalho possui grande chance de se firmar em uma organização 

de transporte coletivo e escrever sua história profissional. 

 

Gráfico 2: Quanto a tratamento de saúde 

92% (onze motoristas) declararam não fazerem tratamento de saúde, 

nem possuírem alguma doença crônica, 8% (um motorista) afirmou fazer 

tratamento de saúde, 
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Fonte: Autora, 2014. 

Em sua maioria os profissionais estão biologicamente na fase adulta isso 

quer dizer acima de 30 anos, não apresentam comprometimento de saúde 

crônico, o que não exclui dores esporádicas e sintomas passageiros, afinal a 

atividade de dirigir desgasta diariamente o corpo do motorista por movimentos 

repetitivos, posição inflexível dos assentos, sendo o trânsito dinâmico a 

estimativa de jornada de trabalho pode sofrer alterações dependendo do dia da 

semana e da própria via.   

 

Gráfico 3: Quanto ao sexo 

92% (onze motoristas) são do sexo masculino, 8% (uma motorista) é do sexo 

feminino 
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Fonte: Autora, 2014. 

O meio rodoviário é em sua grande maioria masculino hipóteses podem 

ser levantadas como: a facilidade que os meninos costumam ter para dirigir já 

que na própria infância são estimulados com carros, a representação de 

algumas profissões serem consideradas masculinas ou femininas, afastando 

preconceituosamente a mulher do volante outra hipótese pode ser o 

desinteresse de grande parte de mulheres para dirigir se colocando em lugar 

passível e julgando a atividade para o gênero masculino.  

 

Gráfico 4: Quanto à idade.  

17% (dois motoristas) possuem idades de 22 a 32 anos, outros 33% 

(quatro motoristas) possuem idades entre 33 a 43 anos, 25% (três motoristas) 

possuem idades de 44 a 54 anos, 17% (três motoristas) não responderam a 

esta pergunta. 

                      

 Fonte: Autora, 2014.  

 

 



91 
 

Gráfico 5: Quanto ao estado civil. 

  O estado civil de 42% (cinco motoristas) são casados, 50% (seis 

motoristas) são solteiros e 8% (um motorista) divorciado 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 Metade dos participantes são solteiros podemos afirmar que este dado 

não significa que alguns participantes morem sozinhos fato comprovado no 

gráfico de estado marital. 

Gráfico 6: Quanto ao estado marital. 

Quanto ao estado marital 50% (seis motoristas) vivem com 

companheira, 50% (seis motoristas) declararam viver sozinho, 42% (dez 

motoristas) tem relacionamento fixo e 8% (dois motoristas) não possuem 

relacionamento fixo. 
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Fonte: Autora, 2014. 

Quanto à condição marital destes profissionais, em sua maioria eles 

possuem relacionamento fixo e vivem com companheira o que desmistifica o 

senso comum que costuma considerar o motorista de ônibus como o detentor 

de amor em cada ponto, a profissão em si contribui para novas amizades, 

habilidades sociais, porém os participantes da pesquisa consideram a família 

como ponto de equilíbrio para suportar muitas vezes os estresses. 

 

Gráfico 7: Quanto à religião 

50% (seis motoristas) são evangélicos, 33% (quatro motoristas) são 

católicos, 17% (dois motoristas) não possuem religião.  

 

  

Fonte: Autora, 2014. 
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Oitenta e três por cento dos participantes declaram sua fé em entidade 

superior, atribuindo à religião parte indispensável para viver, principalmente por 

sua função apaziguadora a qual os motoristas de ônibus recorrem para superar 

os desafios cotidianos.  

 

Gráfico 8: Quanto à escolaridade  

67% dos motoristas concluíram o ensino médio (oito motoristas), 17% (dois 

motoristas) possuem ensino superior incompleto e 16% (dois motoristas) 

possuem ensino fundamental.  

 

Fonte: Autora, 2014. 

 Esta pesquisa apontou que o perfil de escolaridade dos motoristas de 

ônibus que na década de 90 era baixo vem sofrendo alterações, se antes a 

profissão era estigmatizada pela baixa qualificação educacional dos seus 

operadores entendemos que no século XXI a relação escolaridade- motorista 

de ônibus está evoluindo destacamos ainda que dois motoristas participantes 

desta pesquisa chegaram à universidade.  
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7  DISCUSSÃO DOS DADOS 

    DESVELANDO OS SENTIDOS ATRAVÉS DAS CATEGORIAS 

EMERGENTES 

 

7.1 Dirigir o ônibus: Uma direção para a valorização externa ao 

prazer interno de conduzir 

A percepção do espaço não é uma classe particular de 
"estados de consciência" ou de atos, e suas modalidades 
exprimem sempre a vida total do sujeito, a energia com a qual 
ele tende para um futuro através de seu corpo e de seu mundo. 
(PONTY, 2006, p. 377). 

 

Analisando as falas dos motoristas de ônibus, foi possível identificar e 

trazer à luz da discursão esta 1ª categoria. Perpassando a coleta dos dados, 

uma palavra comum ao discurso destes profissionais foi ―satisfação‖. 

Indiscutivelmente, esses profissionais acreditam que, além das intemperes do 

cotidiano, dirigir é uma experiencia inserida na vida social e através da 

atividade laboral a vida cursa o seu próprio caminho, trazendo satisfação pelo 

gosto de dirigir. Esta categoria nos mostra que esses motoristas são 

protagonistas no cenário profissional. O contato absoluto de mim, comigo, a 

identidade do ser e do aparecer não podem ser postos, mas apenas vividos 

aquém de qualquer afirmação. Portanto, em ambas as partes, é o mesmo 

silêncio e o mesmo vazio. (Ponty, 2006, p. 394). Este silêncio e vazio pontyano 

podem ser significado aqui como uma distorção ocasionada pelo estresse. Por 

exemplo, a relação com o trânsito em certa medida pode ofuscar esse prazer 

de exercer sua atividade de dirigir nesta pesquisa. A experiência de dirigir é 

posta em palavras e a abordagem fenomenológica permite-nos compreender 

estas palavras além de signos. 

Para que o sujeito se mostre de forma original, sensível, é 
necessário que a comunicação se estabeleça de maneira a 
enunciar uma fala falante. É por meio da fala falante que se 
consegue estabelecer novas possibilidades, relações mais 
abertas ao diálogo e a discussão franca de problemas nas 
relações [...] (SILVA, 2011, p.52). 

 

A dificuldade de expor os sentimentos é uma característica dos 

motoristas de ônibus da referida organização, a saúde costuma sinalizar o mal 
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estar do que propriamente suas palavras e vozes. Destacamos as palavras 

sucintas de alguns participantes como característica predominante.  

 
O que é apenas vivido é ambivalente: existem em mim 
sentimentos aos quais não dou seu nome e também felicidades 
falsas em que não estou por inteiro. Entre a ilusão e a 
percepção, a diferença é intrínseca, e a verdade da percepção 
só pode ser lida nela mesma. Se, em uma estrada vazia, 
acredito ver ao longe uma grande pedra chata no chão, que na 
realidade é uma mancha de sol, nunca posso dizer que vejo a 
pedra chata no sentido em que, aproximando-me, eu veria a 
mancha de sol. (PONTY, 2006, p. 395). 

 

 Vivência, conforme Merleau Ponty (p. 396-397).  É marcada pela 

consciência, porém a consciência está distanciada do ser e do seu ser próprio 

e ao mesmo tempo unida a eles pela espessura do mundo.  

Esta abordagem nos possibilitou desvendar o que está no mundo da 

vida do motorista de ônibus quanto ao seu fazer. Os resultados desta pesquisa 

na presente categoria apontaram para a relevância da fenomenologia em 

desvelar o fenômeno da percepção em relação à significação da profissão, das 

relações com os clientes que em fenomenologia podem ser definidas como a 

relação do mundo da vida com o mundo dinâmico, a condição de ir e vir.  

 

Para mim é bom saber que sou capaz de conduzir e controlar 
um veículo de tão grande porte, levando e trazendo pessoas, 
isso com segurança. (Sujeito 01).   

Trabalhar como motorista de ônibus é uma profissão boa. Você 
conhece pessoas todos os dias, o salário não é tão ruim assim. 
Como todo trabalho tem o seu lado positivo e negativo. O lado 
negativo é o transito às vezes aparecem passageiros 
abusados, motoristas estressados, porém o mais importante 
nesta profissão é cuidado, pois você trabalha com vidas. 

(Sujeito 03).   

Gosto muito de trabalhar como motorista, eu falo sempre que 
dirigir é como comer um prato de comida com muito gosto e 
bem saboroso, com muita vontade, dirijo com muito prazer e 
carinho por isso sou um bom motorista gosto do que eu faço 
(Sujeito 04).   

 

Para mim dirigir é uma experiência única em que tenho certeza 
que sou importante na sociedade e posso ajudar a condição 
humana e valores sociais sendo também protagonista diário de 
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contatos com pessoas de diversos níveis e culturas. (Sujeito 
06). 
 

O motorista de ônibus tem papel fundamental na manutenção do 

transporte coletivo na sociedade pós-contemporânea. Os motoristas de ônibus 

revelaram nesta pesquisa que a satisfação de dirigir é maior que o estresse, o 

motorista profissional ligado ao setor transporte está sujeito a elevado número 

de riscos no trabalho, que o tornam mais exposto à ocorrência de acidentes do 

trabalho. Os trabalhadores dessa categoria exercem sua atividade profissional 

no espaço da rua, sujeitos à violência, aos problemas urbanos e aos riscos 

intrínsecos de seu processo de trabalho (GIANASI & BORGES, 2009). Dirigir 

apesar de ser um ato de grande responsabilidade, porém lhe satisfazem, 

rememoram desejos infantis, é sinônimo de liberdade, de prazer. 

 

Quando eu não me sinto bem, não persisto a trabalhar, sair de 
casa pensando em cumprir minha meta de trabalho e feliz e me 
sentindo ótimo e agradeço a Deus por ter um dia abençoado 
com a saúde ótima, não levar problemas para o trabalho, não 
maltratar ninguém uma vez que fui preparado para qualquer 
tipo de situação que houver na profissão. (Sujeito 05).   

 Ser motorista é movimentar a historia em geral, pois sem essa 
função o país pára. E quando se faz com amor unir o útil ao 
agradável, e torna sua vida bem melhor. (Sujeito 09).   

Trabalho dirigindo, porque gosto de trabalhar na rua. (Sujeito 

12).   

O motorista de ônibus e as outras funções do trabalho de transporte, em 

princípio, se incorporavam umas nas outras num mesmo sujeito empreendedor. 

Nesse início, até mesmo o empresário, o dono do ônibus, era o motorista.  

 

Dirigir é uma das melhores experiências que já tive, é muito 
bom desde que seja com muita responsabilidade, você tem que 
estar com a cabeça muito boa. Eu tenho essa experiencia, 
prestar atenção em tudo. Eu consigo olhar dirigindo, você tem 
que prestar atenção no transito porque nem sempre você está 
parado, uma experiencia muito grande você tem que ter para 
que quando acontecer um imprevisto você se sair bem como 
aconteceu comigo de alguém esbarrar no meu carro e eu ter 
que resolver essa situação é muita coisa, mas eu amo o que 
faço tento fazer sempre com profissionalismo e quase sempre 
eu me saio bem e é isso uma boa profissão, mas você tem que 
gostar, se não gostar tem que dar lugar para o outro. (Sujeito 
07). 
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É uma terapia dirigir amo minha capacidade de transportar e 
ter essa responsabilidade de transportar vidas que são 
valiosas. (Sujeito 09). 

Para quem gosta como eu não é, apenas um trabalho, mas 
uma diversão, uma distração. Quando estou no volante me 
sinto livre e no poder. Tendo em minhas mãos uma maquina 
mortífera, ao qual uso para o bem... Vendendo viagem e 
trazendo satisfação e segurança para os usuários e a 
população em redor. (Sujeito 11). 

 
Tudo começa quando criança você fica vendo ele passar indo e 
vindo ai você cresce começa a dirigir carros pequeno quando 
você menos espera já tá dirigindo carro grande para passar 
para o coletivo é um pulo, não era o que eu planejei para minha 
vida mas descobri que era o inicio de tudo. (Sujeito 12). 

 

O ato de dirigir envolve habilidades motoras e neurológicas, mas cada 

condutor tem sua particularidade no ato de dirigir. Movimento controlado pela 

responsabilidade diante de sua própria vida e a vida dos passageiros. O 

volante é físico, mas a percepção tátil de cada profissional é uma herança 

corporal, e está ligado diretamente com nossas significações mentais. Nosso 

modo de ver o mundo, mas o nosso corpo também diz respeito ao mundo, o 

objeto visível está diante de nós e não em nosso olho, mas vimos que 

finalmente a posição. A grandeza ou a forma visível se determinam pela 

orientação, pela amplidão e pelo poder de nosso olhar sobre elas.   

Toda percepção tátil, ao mesmo tempo em que se abre a uma 
"propriedade" objetiva, comporta um componente corporal, e a 
localização tátil de um objeto, por exemplo, o situa em relação 
aos pontos cardeais do esquema corporal. Essa propriedade, 
que à primeira vista distingue absolutamente o tato da visão, ao 
contrário permite aproxima los. (Ponty, 2006, p.419). 
 
É uma experiência boa, onde temos o volante da vida em 
nossas mãos. (Sujeito 2). 

Como motorista é muito bom dirigir só que nos dias atuais o 
transito está muito pesado e acaba desgastando o motorista, 
mais como um profissional tenho que ultrapassar todas estas 
coisas e vencer o meu dia a dia. (Sujeito 8). 

A percepção de sua função na sociedade é o ponto principal que define 

a maneira de conduzir sua própria vida, o trabalho, em cada modulação gestual 

que o trabalhador põe em jogo para realizar a tarefa que ele se engaja pelas 

prescrições da organização do trabalho. Desse modo, encontramos na 



98 
 

atividade do motorista de ônibus uma pluralidade de sentidos em função da 

pluralidade de forças em lutas na sua existência pelos mundos que habita. É 

essa pluralidade de forças e lutas que nos interessa na atividade do motorista, 

o que é apenas vivido é ambivalente: existem em mim sentimentos aos quais 

não dou seu nome e também felicidades falsas em que não estou por inteiro. 

Entre a ilusão e a percepção, a diferença é intrínseca, e a verdade da 

percepção só pode ser lida nela mesma (SILVA, KELLER, 2013).  

A palavra comum ao discurso destes profissionais foi ―satisfação‖, 

indiscutivelmente esses profissionais acreditam que além das intemperes do 

cotidiano, dirigir é uma experiencia inserida na vida social e através da 

atividade laboral a vida cursa o seu próprio caminho, trazendo satisfação pelo 

gosto de dirigir, esta categoria nos mostra que esses motoristas são 

protagonistas no cenário profissional, o contato absoluto de mim, comigo, a 

identidade do ser e do aparecer não podem ser postos, mas apenas vividos 

aquém de qualquer afirmação. 

 

7.2 Qualidade de vida é estar em família e satisfeito com a atividade 

Portanto, no pensamento objetivo não há lugar para outrem e 
para uma pluralidade de consciências. Se eu constituo o 
mundo, não posso pensar uma outra consciência, pois seria 
preciso que ela também o constituísse e, pelo menos em 
relação a essa outra visão sobre o mundo, eu não seria 
constituinte. Mesmo se eu conseguisse pensá-la como 
constituindo o mundo, seria eu ainda que a constituiria como 
tal, e novamente eu seria o único constituinte.( Ponty, 1999, p 
468).  

 

O cotidiano do motorista de ônibus se passa em um escritório móvel: o 

ônibus. Os desafios do trabalho vão além do transporte de passageiros e 

consiste também: no relacionamento interpessoal entre profissionais, que nem 

sempre é amistoso; a competitividade nos pontos; falta de coleguismo no 

trânsito, causando acidentes de ônibus; rivalidade entre os próprios 

profissionais caracterizados pelo fechamento dos coletivos, pular os pontos, 

adiantamento da viagem do coletivo; na reclamação de motoristas que sofrem 

hostilidades dos clientes, porque outro profissional desvia rota, não anda pela 
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seletiva dos ônibus,  e/ ou em alta velocidade (que pode ser explicado pela 

necessidade de mostrar rendimento à empresa, ou em certas vezes ―provar‖ 

que é melhor); entre tantos outros.  

Um dos sinais dessa competitividade e precarização do relacionamento 

interpessoal entre trabalhadores, no caso, os motoristas, são o desgaste do 

próprio coletivo, e em última instância a do profissional, e acrescenta-se que as 

comparações nem sempre são positivas. Toda energia pulsional acumulada 

necessita de uma via de descarga, isto é, precisa ser canalizada de maneira 

apropriada. Esta via de descarga o trabalhador deveria encontrar na própria 

organização do seu trabalho a fim de assegurar um equilíbrio, rebaixando a 

tensão e consequentemente diminuindo a carga psíquica. (MILANESI, COLLET 

et al, s/d). 

O trabalho que não oferece ao sujeito a liberdade necessária para que 

ele use suas habilidades no exercício de sua atividade resulta no sofrimento. 

Os conflitos interpessoais é uma das consequências do sofrimento psíquico, a 

defesa diante dos colegas de equipe é reforçada por medo de ser prejudicado 

ainda que esse temor seja inconsciente. O trabalho como um lugar de 

construção de sentido deve levar o sujeito à realização e a libertação do 

homem. Afinal nossas escolhas profissionais têm a ver com nossas inclinações 

psíquicas à satisfação, o desejo é mediador entre nossa habilidade e o ser de 

fato. (DEJOURS, 1996).   

Meu corpo como coisa visível está contido no grande 
espetáculo‖, se é verdade, da mesma forma, que há um ―corpo 
vidente‖ que ―subtende esse corpo visível e todos os visíveis‖, 
havendo ―recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro‖, 
a ponto de podermos dizer que os dois são como ―dois 
círculos, ou dois turbilhões, ou duas esferas concêntricas 
quando vivo ingenuamente e, desde que me interrogue, 
levemente descentrados um em relação ao outro (Ponty, 1984 
p. 182) 

 

O setor rodoviário é carente de práticas e estudos que discutam medidas 

que se adequem à rotina dos motoristas de ônibus, a prevenção de sintomas o 

que explica o interesse desta pesquisa, qualidade de vida aos motoristas de 

coletivo. Sabemos que a vida pós-contemporânea é repleta de desafios, 
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locomover-se na cidade também é desafiador, facilidades na aquisição de 

carros, mesmo com tantas possibilidades para grande parte da população não 

utiliza seu carro para trabalhar, usam transporte público, grande é o desafio 

diante de tamanha responsabilidade, transportar pessoas e devolverem ao seio 

de suas famílias.  

É inimaginável a sociedade sem o transporte público, ele urbaniza a 

cidade, movimenta a economia, pois permite o consumidor ir onde ele precisa 

transpondo inclusive distancias consideravelmente longa dentro da própria 

cidade, une pessoas promovendo gestos solidários, de compaixão, interação 

social. A qualidade de vida (QV) é multifatorial e pode ser definida como o grau 

de prazer e realização pessoal na vida de um indivíduo. (FLECK, LOUZADA et 

al, 1999).  

 Para um elevado nível de QV, devem ser atendidas, minimamente, as 

necessidades básicas de uma pessoa. As condições laborativas e o estilo de 

vida contribuem sobremaneira para a promoção ou não da QV, influenciando 

no bem estar físico e emocional dos indivíduos. A busca de qualidade de vida 

para este profissional vem de encontro à própria necessidade de solidez da 

mobilidade urbana, podemos utilizar esse termo para afirmar que condições 

laborativas contribuem para a promoção ou não da qualidade de vida que é 

bem estar físico, emocional e psicológico integrados, diferente de estilo de vida 

que segundo a Organização Mundial de saúde é o conjunto de hábitos e 

costumes de uma cultura, podendo ser modificado de acordo com interesses, 

inclusive saúde.  

 O sofrimento é singular, cada sujeito tem a sua maneira de encarar suas 

questões conflituosas. O sintoma faz parte de nossas vidas desde a terna 

infância, porém há uma diferença entre o que sentíamos quando éramos bebê 

e o que sentimos depois de crescidos, algo que difere de significação.  No 

início, tudo faz parte de nós – o meio externo e o corpo é uma unidade – e à 

medida que crescemos, começamos a nossa individualização, e a relação 

simbiótica com o meio se desfaz.  
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 A partir da linguagem falada pode-se expressar a dor e o incômodo.  O 

dizer é importante porque ele atualiza psiquicamente a parte afetada, 

produzindo assim a significação, e a escuta também é terapêutica no sentido 

em que ela produz no sujeito que sofre certo alívio. O desamparo causado pelo 

sintoma leva o sujeito a querer se desfazer dele o quanto antes, e faz com que 

o inconsciente ganhe tempo para não levar conteúdos recalcados a 

consciência, com isso o trauma não é revelado e o sintoma continua existindo.  

 Assim, faz-se necessário considerar o trabalhador, suas relações 

pessoais e seu ambiente de trabalho, a fim de identificar, resolver, ou pelo 

menos minimizar os fatores nocivos à sua saúde, integridade e bem-estar.  

 

A minha percepção sobre qualidade de vida é trabalhar em que 
você gosta de fazer, conquistar bem material, profissional, sem 
prejudicar ninguém, respeitar as pessoas e fazer o bem. A 
melhor coisa da vida é consciência tranquila. (Sujeito 12). 

 

Portanto o estilo de vida interfere na qualidade de vida, podemos afirmar 

que qualidade de vida é universal e estilo de vida não, a proposta de promover 

bem estar em vários níveis para o motorista de ônibus é uma tentativa de 

conscientiza lo inclusive a repensar seus hábitos, podemos afirmar que este 

não é o foco do trabalho, porém o conceito de estilo de vida esbarra com a 

promoção de bem estar. É de suma importância destacar que impactos na 

saúde do trabalhador são fontes inesgotáveis para estudo, afinal, cada sujeito 

lida particularmente com situações de pressão e privação de satisfação no 

tocante a transporte coletivo de pessoas demandas, mudanças são sempre 

urgentes, necessárias e urgentes. As condições de trabalho vivenciadas pelos 

motoristas de transporte coletivo, dependendo de seus aspectos, podem refletir 

de forma positiva ou negativa na saúde física, mental e no seu relacionamento 

fora do trabalho com seus familiares e amigos, podendo levar até mesmo a 

comportamentos autodestrutivos e de grande risco para a sociedade. 

(GIANESI, 2004, p. 6).  

Qualidade de vida é:  
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É tudo aquilo que envolve uma vida saudável, e tranquila. Um 
bom salario, um bom relacionamento familiar um bom convívio 
com a sociedade ter horas de lazer constante. (Sujeito 1). 
 

Minha percepção sobre qualidade de vida é estar bem para o 

trabalho e para o dia a dia e executar esse trabalho bem. É ter 

em seu ambiente de trabalho uma extensão de sua casa no 

que diz respeito ao bem estar... E por último... Ter prazer em 

tudo o que faz. (Sujeito 3). 

A família é a primeira sociedade do sujeito, nela se aprende os modelos 

Uma unidade dinâmica constituída por pessoas que se percebem como família 

que convivem por determinado espaço de tempo, com estrutura e organização 

para atingir objetivos comuns e construindo uma história de vida. Os membros 

da família estão unidos por laços consanguíneos de adoção, interesse e ou 

afetividade. Tem identidade própria, possui e transmite crenças, valores e 

conhecimentos comuns influenciados por sua cultura e nível socioeconômico. A 

família tem direitos e responsabilidades, reside em um determinado ambiente 

em interação com outras pessoas e familiares em diversos níveis de 

aproximação, define objetivos e promovem meios para o crescimento, 

desenvolvimento, saúde e bem estar de seus membros.  

A família reforça laços e legados na subjetividade do motorista, 
pois constitui forte grupo social no qual está inserido, enraizada 
na cultura enquanto modeladora das atitudes, valores e 
crenças de um grupo social e suas relações. (SILVA, 
PEREIRA, 2008) 

A família pode ser considerada um lugar de refúgio para os estresses do 

dia-a-dia e no discurso destes profissionais a família está diretamente ligada 

com a qualidade de vida, sendo sinônimo e condição para bem estar em vários 

níveis do sujeito. De acordo com o gráfico (1) de caracterização dos 

participantes todos os profissionais possuem mais de 30 anos, e mais de 1 ano 

de profissão, a maioria dos participantes possuem nível médio de escolaridade, 

isto significa que a profissão possui identidade e que não está ligada a baixa 

escolaridade da população, dirigir é uma habilidade, uma competência e não 

deve ser confundida pejorativamente como atividade laborativa de baixa 

complexidade e escolaridade, o nível de instrução dos motoristas de ônibus 

nos mostra que os participantes chegaram ao nível superior valorizando a sua 

identicidade profissional, de acordo com o gráfico (5) de caracterização dos 
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participantes a maioria dos motoristas são casados e vivem com companheira 

apontando que valorizam a família por isso atribuem qualidade de vida ao 

relacionamento familiar. Sabe-se que a cultura envolve aspectos que levam 

gerações para serem constituídas, impregnando as formas de agir e 

compreender o mundo dos grupos sociais e suas relações [Silva RMCRA, 

2008]. Nesse sentido, cabe ressaltar que a subjetividade que permeia as 

relações entre o motorista e a família é componente importante nas 

concepções de valores e atitudes que modelam o modo de vida do motorista, o 

que reforça a cultura na qual se insere o mundo subjetivo dos motoristas.  

 

É ter o meu emprego, poder comprar roupa para os meus filhos 
pagar a escola sou feliz, mas tem pessoas que não podem ter 
minha qualidade de vida, curti com minha família e cuidar dos 
meus pássaros. (Sujeito 4). 
 
 Qualidade de vida é você estar bem no trabalho, estar bem 

com a família e principalmente com Deus. (Sujeito 7).  

A qualidade de vida começa com muito amor no trabalho 
porque se as pessoas não tem amor nas coisas que faz nunca 
vai ser feliz sempre tem que gostar do que se faz. (Sujeito 11). 
 
É tudo aquilo que gera frutos e que deixa saudades, no que se 

realiza casar, ter filhos, etc. (Sujeito 6). 

 Qualidade de vida para mim é estar feliz com saúde e com sua 

família o resto você corre atrás. (Sujeito 8). 

 É ter momento de descanso e passeio com a família. (Sujeito 

9). 

O equilíbrio familiar está vinculado ao processo de trabalho do motorista 

de ônibus afinal, sua atenção concentrada na direção e nos agentes externos 

depende da mente tranquila, conflitos em casa interferem na concentração do 

profissional que enquanto dirige, por exemplo, traz à memória suas angustias e 

insatisfações com o perturbar interno, o conflito com o outro é um sofrimento 

que ganha força no silêncio do fazer solitário que é dirigir, a intenção 

significativa em mim (como também no ouvinte que a reencontra ao me 

escutar), mesmo que deva em seguida frutificar-se em ―pensamentos‖, no 

momento é apenas um vazio determinado a ser preenchido pelas palavras.  
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Os motoristas que significam sua prática, qualidade de vida para estes 

profissionais não está atrelada ao capital, mas ao relacionamento interpessoal, 

o bem estar no o trabalho pode ter como estressor motorista de ônibus tem 

necessidade que perpassam a pratica profissional, o mesmo lida diariamente 

com condições de trabalho nem sempre favoráveis, o sujeito no momento da 

direção é convocado a se excluir, certas vezes hostilizado pela sociedade tem 

a sua imago mental distorcida, e o pedido de desligamento é uma ferramenta 

que ele lança mão para liberar se do sofrimento. Analisando as falas dos 

motoristas de ônibus foi possível identificar e trazer à luz na discussão.  

Importante destacar que as minorias dos motoristas apresentaram algum 

tipo de sintoma ou tratam doença, podemos afirmar que esses profissionais 

cuidam da saúde ainda que as condições de vida no trabalho não permitam 

alimentação equilibrada ou o tempo de descanso adequado à saúde, podemos 

considerar o cuidado à saúde como medida adotada por estes profissionais a 

fim de minimizar os impactos à atividade laboral.  

 

7.3 Melhorias para o motorista de ônibus é sinônimo de boas condições 

de trabalho 

Olhar a vida passar dia a dia através da janela de um ônibus é a 

realidade da maioria da população, um desagrado no trabalho, uma nota baixa, 

um resultado de exame, uma mensagem no celular, só começam a ser 

digeridos no caminho de volta ao lar. Nem sempre o sono é representante da 

labuta diária, mas uma resistência que se ergue diante de um conflito, às vezes 

é dentro do ônibus o filho ensaia a desculpa pela nota baixa na prova, dentro 

do ônibus... Lá... Não são todos passageiros, alguns são clientes, na visão do 

condutor do coletivo, só é cliente quem está mais próximo, quem ele sabe pelo 

nome, quem não se limita ao banco que senta passageiro é aquele que está de 

passagem, quem se utiliza do serviço, mas ignora quem o serve.  

Há sempre um passageiro que se torna cliente, todo cliente um dia já se 

limitou ao banco. Pensando bem, o ônibus é uma micro sociedade, ali temos 
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diversidade de gêneros, profissão, idades, gênios, humor, torna-se um desafio 

para o condutor responder as exigências de passageiros e clientes.  

Dia a dia os ônibus passavam pelas mudanças e modernizações da 

cidade, mas também do transporte, e eles sobreviveram firmemente. O futuro 

do ônibus está ligado não só aos gestores, mas a todos que se implicam em 

oferecer um serviço de viagens comprometidos com a melhora continua do 

serviço. A roda do final século XX sem dúvida foi à difusão da internet, veiculo 

de comunicação, de conhecimento, de aproximação entre o clássico e o 

futurista, entre os sonhos e a realidade, entre o velho e o novo, entre o ônibus 

de 1918 e o fabricado em 2012.  

A constante atualização das tecnologias nos desafia a aprender 

diariamente novidades, o profissional do século XXI deve estar acostumado a 

repentinas mudanças e acompanhá-las e este aprendizado constante nos tira 

da monotonia.  

 

7.3.1 O respeito da sociedade ao condutor é uma reinvindicação 

dos motoristas de ônibus  

 

Os motoristas de ônibus fazem parte do nosso cotidiano presente na 

grande maioria da população. Embora eles tenham grande importância, não 

parece ter o reconhecimento que lhes seria devido. Apesar de a sociedade 

precisar do serviço a visibilidade e valorização deste profissional ainda é um 

desafio. 

 
 
A única medida que poderia melhorar o trabalho seria cada ser 
humano ter mais educação paciência e prudência no transito, 
tanto motorista como passageiro. Por meio da empresa afirmo 
novamente que sempre tive suporte desde o treinamento na 
manobra, treinamento, com instrutores, e orientação por parte 
dos facilitadores. (Sujeito 02) 
 
Ser reconhecido pelos clientes como um amigo, profissional do 
volante, transmitir segurança e qualidade. (Sujeito 05) 
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Se as pessoas se colocassem no lugar do motorista [...] só 
quem é motorista sabe como é a profissão. (Sujeito 06) 
 

 

Sabe-se que o estresse no trânsito altera o comportamento de clientes e 

profissionais, e a educação sobre as rodas se esvai quando o tempo é curto e 

o atraso é inevitável, os ônibus servindo a cidade carregam além de vidas 

humanas, histórias, conversas, expectativas, o inconsciente do motorista 

articula trabalhando, viajando com ele, como seu corpo frequentemente sinaliza 

o esgotamento do trabalho, variáveis de exposição apesar de ser o único a 

sofrer podem ser otimizadas para questões cotidianas e angustiante, comum 

entre estes profissionais.  

Conflitos com passageiros são presenciados por alguns motoristas 

(Zamboni & De Barros, 2012) ou pelo fato de esses também estarem 

estressados, ou ainda, por terem uma personalidade agressiva. O passageiro 

configura a dimensão da alteridade no trabalho do motorista de ônibus. No 

plano de produção do seu trabalho, nomeio de variações e imprevistos da 

atividade, o passageiro é tudo aquilo que pode trazer à cena, incômodos e 

estranhamentos ao motorista, forçando desvios cruciais constitutivos da sua 

atividade. (Battiston & Hoffman, 2006). 

Esta é uma profissão que exige muita responsabilidade, pois ao 

transportar pessoas devem-se ter cuidados para não participar de acidentes e 

nem colocar a vida de outros em perigo. Os motoristas de transporte coletivos 

são profissionais que mais sofrem pressões, afinal trabalham com uma rotina 

de deslocamento contínuo de diferentes e inúmeros tipos de pessoas e atuam 

em um amplo ambiente de trabalho que é o trânsito, através de um pequeno 

local de trabalho, que é o ônibus.  

O fato de que os motoristas estão à mercê do humor de cada passageiro 

que embarca em seu veículo pode ser considerado impulsionador de estresse, 

a condição que está sendo monitorado por câmera dentro do ônibus às vezes é 

outro fator de estresse mesmo a função de preservar e profissional de 

segurança, em caso de acidentes, a calúnia feita por clientes. O sentido do seu 

trabalho está em jogo aí, na relação com o passageiro, que se inscreve como 
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primordial à produção; embora a relação com os patrões e a hierarquia 

organizacional insista em sobrepor- se. (Zamboni & De Barros, 2013).  

As relações de trabalho, dentro das organizações, frequentemente, 

despojam o trabalhador de sua subjetividade (Zamboni & De Barros, 2012), 

excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu trabalho, dentro do 

coletivo não é diferente.  

 

7.3.2 O salário além do capital é forma de valorização pelo bom 

serviço prestado   

O salário do motorista de ônibus e as condições de trabalho estão em 

constante questionamento pelos próprios rodoviários que sempre buscam 

escalas de trabalho que os possibilite fazer horas extras, fazer turismos no fim 

de semana a fim de aumentarem a sua renda, a empresa em questão possui 

preocupação acentuada com esta questão, pois o período de descanso é 

imprescindível para o profissional e para a mobilidade urbana.  

Para os trabalhadores o salário está diretamente ligado à valorização da 

atividade e uma resposta a sua importância na sociedade, às reivindicações 

destes profissionais transcendem o valor físico do que recebem no final do 

mês, diariamente se deparam com situações limites geradas pela pressa 

alheia, reclamações dos passageiros, excesso de gratuidade no coletivo atinge 

diretamente a produtividade do motorista de ônibus, os efeitos das 

insatisfações com as demandas não resolvidas pela organização são sentidos 

pelos passageiros, que esperam no ponto de ônibus, a ausência do motorista é 

uma maneira de protesto, mas que atingirá o seu pagamento no final do mês.  

As medidas que poderiam melhorar o trabalho mudando a 
escala de serviço e trabalha um dia e fica o outro em casa 
melhora o salario e mudar o uniforme na época de verão. 
(Sujeito 01). 
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A primeira medida para melhorar o trabalho de todo rodoviário 
seria voltar o teto salarial [...] isso ira ajudar todos, pois 
poderíamos trabalhar menos e termos um salário digno de um 
rodoviário.(Sujeito 08). 

 

Primeiramente o salário e condições dos veículos, condições 
das vias publicas e limpeza em geral, dos carros e vias. 
(Sujeito 10).  
 

A partir das considerações dos motoristas descritas acima podemos 

afirmar que os gestores devem conhecer os fatores geradores de insatisfação 

dos funcionários. Em seguida, propiciar ao trabalhador uma abertura para a 

expressão dos seus recursos internos – como a autovalorização, satisfação e 

realização pessoal; bem como externo – ao facilitar a adaptação do trabalhador 

à instituição, por meio de boas condições de trabalho e infraestrutura, bons 

salários e promoções, plano de carreira, e etc.  

 Considerar no gerenciamento de recursos humanos, os sentimentos do 

trabalhador em relação à sua profissão e ao seu trabalho. Criar condições para 

o fortalecimento das relações interpessoais entre os funcionários.  

 E ainda, reduzir a sobrecarga de trabalho do funcionário, para que ele 

possa ter tempo de investir no convívio social com outras pessoas, como os da 

família, por exemplo. Minimizar, por meio de uma gestão eficiente, a falta de 

recursos humanos, físicos, psicológicos e espirituais, que acarretariam 

aspectos negativos ao trabalho – diminuição da qualidade no atendimento ao 

cliente, maior esforço dos trabalhadores, podendo levar inclusive a acidentes 

de trabalho, e consequente insatisfação. Incentivar a participação dos 

funcionários a algumas decisões fundamentais a estabilidade da empresa, pois 

lhes conferiria a responsabilização, autonomia e o reconhecimento pelo 

trabalho. 

Na contramão da produtividade do motorista de ônibus e a conquista do 

seu salario no final do mês é a ausência ao trabalho, chamada de absenteísmo 

suas principais causas são: doenças efetivamente provocadas e não 

comprovada, razões diversas de caráter familiar, atrasos involuntários ou por 

motivo de força maior, faltas voluntárias por motivos pessoais, dificuldades e 
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problemas financeiros, problemas de transporte, baixa motivação para 

trabalhar, supervisão precária da chefia, políticas inadequadas da organização.  

 

Peço com carinho que escutem os rodoviários e procure saber 
tudo o que se passa na rua com os ptcs9 sobre um fala dos 
outros, outros trabalham certo, e outros errado, [...] temos que 
ser mais unidos temos que ter reuniões entre linhas com o 
gerente [...]. (Sujeito 03) 

 
O que deve melhorar é o próprio profissional, deve respeitar a 
empresa e seus tutores, deve operar com mais diligência e 
respeitar seus passageiros. Se todos operar ou trabalhar com 
calma, tudo melhora e tudo fica bem. (Sujeito 11). 
 

 O trabalho como direito fundamental do ser humano, deve ser realizado 

em condições que contribuam para uma melhor qualidade de vida, no intuito de 

garantir a integridade física, mental e espiritual ao trabalhador. Ressalta-se 

que, atualmente, modificações ocorreram no processo de trabalho e na saúde 

do trabalhador, fato esse que não se encontra presente em todas as práticas 

laborais, pelo descumprimento das leis trabalhistas. Assim, é o que leva a 

ocorrência dos riscos ocupacionais, e agravos à saúde dos trabalhadores.  

O mundo físico e o social sempre funcionam 
como estímulos de minhas reações, quer elas sejam positivas 
ou negativas. Não ponho em dúvida tal percepção senão em 
nome de uma percepção mais verdadeira que a corrigiria; se 
posso negar cada coisa, é sempre afirmando que existe algo 
em geral, e é por isso que dizemos que o pensamento é uma 
natureza pensante, uma afirmação do ser através da negação 
dos seres. (PONTY, 2006, p. 483).  

 

 A influência que os ambientes de trabalho têm sobre os funcionários, no 

caso, os motoristas e funcionários de uma empresa de ônibus, é um fator 

relevante. Se métodos de qualificação destes ambientes não forem 

internalizados, induzirá cada vez mais um profissional adoecer, a tal ponto, que 

não será apenas o único a se prejudicar, mais também os serviços prestados, 

bem como a imagem e rentabilidade da empresa.  

                                                             
9 Profissionais do transporte coletivo 
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7.3.3 A condição de trabalho é compreendida a partir do estado do 

ônibus: escritório do motorista 

A partir da consideração da psicodinâmica do trabalho e a delimitação 

de aspectos psicossociais dos rodoviários nos desafia a pensar sobre a 

urgência de traçar um caminho que promova qualidade de vida em favor do 

trabalhador e não apenas das metas a serem alcançadas, considerando o bem 

estar uma ferramenta valiosa para vencer o estresse cotidiano. Paralelamente, 

estudos feitos de forma interdisciplinar, que levem em consideração as 

necessidades de conforto físico e mental para os motoristas. Juntos programas 

educacionais para o bem estar físico e mental, bem como uma reorganização 

ergonômica do local de trabalho do motorista podem tornar-se importantes 

fatores de dimensionamento de sua qualidade de vida no trabalho. 

Os motoristas de ônibus fazem parte do dia a dia das cidades e na vida 

da grande maioria da população que é usuária dos transportes coletivos 

urbanos. Apesar de terem grande importância, não nos parecem ter o 

reconhecimento que lhes seria proporcional. Ainda não conquistou visibilidade 

satisfatória para o grau de complexidade do transporte urbano e para a 

atividade de pilotar ônibus, particularmente no Brasil.  

Cada ônibus que circula na cidade leva consigo além de vidas humanas, 

histórias, conversas, expectativas, noticias, mesmo assim o que atravessa essa 

harmonia e boa convivência entre as diferenças é o estresse, as relações de 

trabalho, dentro das organizações, frequentemente, despojam o trabalhador de 

sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu 

trabalho, dentro do coletivo não é diferente.  

A consciência do motorista articula, trabalha, viaja com ele, assim como 

seu corpo muitas vezes sinaliza o cansaço do trabalho, da exposição às 

variáveis da rua, o sofrimento apesar de ser individual pode ser otimizado por 

questões cotidianas e angustiantes, o que é comum no período de trabalho 

destes profissionais.  

O corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é para um 
ser vivo juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos 



111 
 

projetos e empenhar-se continuamente neles. Na evidência 
deste mundo completo em que ainda figuram objetos 
manejáveis, na força do movimento que vai em direção a ele. 
(Ponty, 2006, p.122) 

Uma das práticas mais observadas é a dificuldade em ceder a 

passagem para o ponto de ônibus, a obediência às regras de trânsito e 

determinações municipais de tráfego em algumas vias exclusivas ao serem 

desrespeitadas fragilizam a relação com os clientes e os motoristas que 

obedecem às determinações, sendo hostilizados muitas vezes e tratados de 

modo pejorativo, a reclamação de muitos motoristas de ônibus dá se pela falta 

de coleguismo no trânsito, lugar que evidencia os desajustes de 

comportamento, alguns acidentes são ocasionados nitidamente por falta de 

parceria e paciência, é um desafio para os próprios profissionais como também 

para a empresa, conscientizar os motoristas acerca da importância da gentileza 

ao longo da jornada de trabalho como a manutenção de alteridade durante a 

atividade laboral. O corpo deste profissional responde às convocações mistas 

de emoções como: raiva, compaixão, solidariedade, alegria. 

Aumento da carga de trabalho pode resultar em níveis de aumento da 

atividade neurofisiológica com ou sem reações de estresse adicional, 

dependendo das estratégias de enfrentamento individuais. Subjetivamente, 

estes níveis de aumento de atividade neurofisiológica estão associados com 

esforços adicionais exercidos durante a atividade.  

 

Em cada movimento de fixação, 
meu corpo ata em conjunto um presente, um passado e um 
futuro, ele secreta tempo, ou antes, torna-se este lugar da 
natureza em que, pela primeira vez, os acontecimentos, em 
lugar de impelirem-se uns aos outros no ser, projetam em 
torno do presente um duplo horizonte de passado e de futuro 
e recebem uma orientação histórica. (PONTY, 2006, p. 321).  

O excesso de trabalho, a má conservação dos ônibus, a inconveniência 

de horário, o baixo grau de controle sobre a tarefa, a baixa remuneração, o 

mau planejamento das vias urbanas, a precariedade da sinalização e da 

infraestrutura das vias urbanas, a violência urbana, entre outros, são aspectos 

negativos do ambiente de trabalho dessa categoria. Tudo isso se torna 

conflitante quando são simultâneos ao apelo de tratar bem o passageiro 
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(Battiston, Cruz, Hoffman, 2006). Nas áreas urbanas, os deslocamentos a pé e 

o uso do ônibus são as formas dominantes de deslocamento. Estima-se que no 

ano de 2001 estavam em circulação cerca de 120 mil ônibus, transportando 65 

milhões de passageiros por dia. (BRASIL, 2008).  

 

O profissional do transporte coletivo tem como responsabilidade garantir 

o ir e vir da população de forma segura, prestando um serviço de qualidade e 

contribui para a solidez da mobilidade urbana. 

Dependendo do clima no ambiente a carga psíquica acumulada, deverá 

ser descarregada a fim de equilibrar e diminuir a tensão, se a tensão um 

excesso de carga psíquica a possibilidade de queda da produtividade e 

assiduidade do motorista pode ser comprometida.  

É o respeito no setor de trabalho com à condição dos bancos 
dos motoristas que é muito deficiente e o calor, poderiam dar 
um conforto para o motorista e começa e termina as viagens. 

(Sujeito 04). 

 

É ter ferramentas para trabalhar, muito bom chegar ao trabalho 
e estar tudo pronto e os responsáveis dar valor e ver que você 
é capaz. (Sujeito 07). 

 

Olhar mais pra as motoristas femininas, na questão dos 
uniformes, porque ultimamente estamos vestindo roupas 
masculinas e não estamos nos sentindo bem, fisicamente tanto 
a aparência como também o clima que é calor dirigindo à tarde 
no sol, e do lado do motor é para passar mal, não há pressão 
que aguente. Já não bastam as preocupações de dirigir e 
cobrar e atenção nos trocos e ainda enfrentar o calor, fora do 
limite. (Sujeito 9). 

 

 

Observamos que a responsabilidade das empresas de ônibus é grande 

diante de tantos desafios impostos pelo governo do país, pelos clientes que 

usufruem do ônibus e também pelos motoristas, porém compreendemos que 

as melhorias de condições de trabalho para os trabalhadores interferem 

diretamente na qualidade do serviço e no rendimento positivo das empresas. 
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O ambiente de trabalho determina expressivamente a qualidade de vida 

e o bem-estar dos trabalhadores que nele atuam.  

A análise da percepção de outrem reencontra a dificuldade de 
princípio que o mundo cultural suscita, já que ela 
deve resolver o paradoxo de uma consciência vista pelo lado 
de fora, de um pensamento que reside no exterior, e que 
portanto, comparados à minha consciência e ao meu 
pensamento, já são anônimos e sem sujeito.(PONTY, 2006, p. 
467).  

Por isso, cabe à comunidade científica propor métodos para humanizar estes 

espaços e transformá-lo em promotor de saúde, ao abranger um trabalhador 

biopsicossocio e espiritualmente; e aos gestores, cabe implementá-los, além de 

oportunizar momentos agradáveis para o fortalecimento das relações 

interpessoais. 
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7.3.4 Propostas diretas dos motoristas para melhoria da atividade 

representada em um ciclo contínuo do mundo da vida dos profissionais: 

implicações  

Figura 1: A circularidade do mundo da vida no cotidiano do motorista de 

ônibus  

Fonte: Autora, 2015. 
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8 O MUNDO PERCEBIDO NO CONTATO COM O MUNDO DA VIDA DO 
MOTORISTA DE ÔNIBUS EM VIAS DE CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou compreender a percepção de motoristas de ônibus 

quanto â prática de dirigir, qualidade de vida e quais seriam as melhorias 

propostas para estes profissionais para significar a compreensão destacou-se a 

fenomenologia como abordagem filosófica que nos possibilitou fazer, na 

pesquisa qualitativa, uma busca de sentido de pessoas a respeito de um 

determinado fenômeno.  

Essa busca visou ao desvelamento de experiências que falaram do 

significado que o outro atribui a sua condição profissional, e ao mesmo tempo 

me convidou a entrar no mundo particular destes profissionais. A psicanálise 

freudiana possibilitou minha reflexão acerca do investimento profissional que 

diariamente a prática como psicóloga me exige e me aproximar como o EU- TU 

fenomenológico. Todos os dias milhares de pessoas acordam para irem para o 

trabalho, enquanto outras, pela manhã retornam de suas atividades, e muitas 

delas utilizam o ônibus como um facilitador nesse trajeto de ir e vir. Sabemos 

que, a vida pós contemporânea é repleta de desafios, locomover-se na cidade 

também é desafiador, facilidades na aquisição de carros, mesmo com tantas 

possibilidades para grande parte da população não utilizar seu carro para 

trabalhar, usam transporte público. Grande é o nosso desafio da mobilidade 

urbana diante de tamanha responsabilidade, transportar pessoas e devolverem 

ao seio de suas famílias.  

É inimaginável a sociedade sem o transporte público, ele urbaniza a 

cidade, movimenta a economia, pois permite o consumidor ir onde ele precisa 

transpondo inclusive distâncias consideravelmente longas dentro da própria 

cidade, une pessoas promovendo gestos solidários, de compaixão, interação 

social. 

Diante de um desafio o estômago pode arder, ou uma espinha pode (re) 

aparecer, o corpo responde a estímulos, onde está à chama a mão se afasta, 

onde está frio há o arrepio, um barulho repentino assusta, uma emoção sentida 

é traduzida pelas lágrimas, uma situação que cause medo a vontade de fugir 
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impera, a brisa passeia pelo ar e traz alento ao lugar, cada um exerce sua 

função na vida: mães, pais, filhos, netos, sobrinhos, médicos, mecânicos, 

artistas, pintores, lutadores, professores, donos, empregados, autônomos, 

servidores, escritores, reticências que tocam o infinito. Tal pensamento 

sobreveio dentro de um ônibus, lugar, mas que ao mesmo tempo é objeto, o 

que fazemos da vida é o que a vida faz de nós, parece algo sem sentido, mas 

algum sentido há. 

 Não importa a idade nem nunca importará o que somos é uma construção 

continua do que não fomos e o que queríamos ser, pois o que somos já diz 

algo sobre nós, pelo menos o que faltou. Quando queremos algo maior do que 

temos ou que estamos acostumados, nem sempre podemos chamar de 

ambição, mas outro sentimento nomeia esse querer: FELICIDADE é nem 

sempre a sentimos puramente e a confundimos com a alegria, que é um estado 

transitório de emoção, alegria faz parte da FELICIDADE, mas não é ela em 

essência, nem uma extensão, FELICIDADE é um sentimento intransitivo, 

permanente.  

É o que o amor causa em nós, às vezes nem tudo está bem, porém não 

deixamos de amar quem devotamos amor, circunstancias mudam, 

possibilidades surgem, vontades se frustram, mas quem tem FELICIDADE 

passa ileso. 

As exigências capitalistas, sociais, culturais, posicionaram o trabalhador 

da força pensante à força bruta, a massificação e a coisificação do homem, 

fizeram do homem vítima de seu próprio corpo, se este falha, falha a função 

atroz de produção. Os tempos modernos trouxeram desenvolvimento, mas tal 

evolução não salvou o prazer pelo labor, não se trabalha para viver e sim se 

vive para trabalhar, a voracidade da política capitalista, o ter para ser, faz o 

homem consumir e ser consumido. 

 

A mobilidade urbana é um desafio para os governantes das grandes 

metrópoles brasileiras, o transporte público é responsável pela intensa 

movimentação diária da população. O trabalho dos motoristas de ônibus 
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apesar de indispensável necessita de valorização principalmente no que tange 

as condições de trabalho destes profissionais, é pertinente politicas 

organizacionais como esta atentem para a relação entre os profissionais a fim 

de evitar problemas de saúde e apresentar uma nova maneira do motorista de 

ônibus lidar com o seu cotidiano, sua identidade social, relacionamento 

interpessoal compreendendo a prática profissional como um caminho e não 

como um empecilho é efetivamente satisfatório para o alcance das metas 

individuais e organizacionais. O cotidiano do motorista de ônibus é dinâmico, 

muitas variáveis o cercam, a habilidade na direção, a habilidade em controlar 

seus anseios e cumprir corretamente o itinerário, esses profissionais são 

convocados a oferecer o serviço de transporte, porém as limitações 

vivenciadas por eles costuma ficar em segundo plano, internamente são 

convocados a buscarem recursos psíquicos para não influenciarem a 

mobilidade urbana. 

Os gestores devem conhecer os fatores geradores de insatisfação dos 

funcionários, propiciar ao trabalhador uma abertura para a expressão dos seus 

recursos internos – como a autovalorização, satisfação e realização pessoal; 

bem como externo – ao facilitar a adaptação do trabalhador à instituição, por 

meio de boas condições de trabalho e infraestrutura, bons salários e 

promoções, plano de carreira.  

Observamos que a responsabilidade das empresas de ônibus é grande 

diante de tantos desafios impostos pelo governo do país, pelos clientes que 

usufruem do ônibus e também pelos motoristas, porém compreendemos que 

as melhorias de condições de trabalho para os trabalhadores interferem 

diretamente na qualidade do serviço e no rendimento positivo das empresas.  

Salienta-se a importância da aproximação do ensino médio regular das 

escolas com o mundo do motorista de ônibus, pois é necessário que os centros 

de formações juvenis se impliquem com a importância do código de conduta no 

trânsito, da mobilidade urbana e contribua na formação de cidadãos 

comprometidos a respeitar os profissionais do volante, aponta-se a 

necessidade de se olhar para os profissionais buscando construir junto com os 

mesmos novas pontes para a construção de relações mais altruístas e abertas 
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ao dialogo e escuta. Recomenda-se, portanto, a realização de treinamentos 

internos visando à escuta do profissional que faz acontecer à mobilidade 

urbana, que toma para si o protagonismo diário de movimenta a cidade. A 

proposta de criação de curso de pós-graduação para preparação de novos 

psicólogos a fim de aprimorar este profissional no fino trato com os motoristas 

de ônibus, cuidado que transcende as teorias psicológicas e nos convoca à 

tradução minuciosa de como pensam seu próprio mundo percebido é uma 

tentativa de superarmos as possíveis resistências destes profissionais aos 

Recursos Humanos. 

Importante destacar que os participantes desta pesquisa não 

apresentaram relação entre o seu trabalho e afecções sintomáticas ainda que o 

trabalho do motorista seja um agravante a manutenção de práticas saudáveis 

deve ser estimulada por programas direcionados a esses trabalhadores.  

A busca individual de alternativas para driblar as limitações impostas por 

essa atividade laboral, não foi esplanada por nenhum destes trabalhos, os 

participantes das respectivas pesquisas apontaram uma nova responsabilidade 

à academia: implicação social, os efeitos negativos do trabalho em transporte 

coletivo coloca em questão a mobilidade urbana, aponta a importância do 

envolvimento do governo das cidades em melhorar as vias, o trânsito, e 

principalmente o acesso à saúde e a melhores condições de trabalho no 

tocante a politicas públicas de atenção a esta classe trabalhadora. 

Destaco que a pesquisa fenomenológica propiciou o mergulho no mundo 

vivido pelos profissionais do volante, permitindo que apregoem o sentido que a 

vivência tem para eles e cujos conteúdos direcionam a renovação do 

pensamento organizacional e a abertura de novos horizontes de possibilidades 

para diferentes modos de escuta, ensino, ser e fazer o trabalho já que entre o 

eu e o outro há um serviço a ser prestado a população diariamente. 

Ao concluir, gostaria de expor as limitações às quais o estudo não deu 

conta, relacionadas à questão do paradigma salarial da classe, cada sindicato 

regulador dos benefícios para os rodoviários apresentam suas singularidades e 

leva-nos a compreensão de que piso salarial é de esfera politica por isso este 

estudo não comporta a discussão de mudanças nesse fator.  
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Portanto o motorista é a força motriz para o serviço do transporte eficaz 

nas cidades, as limitações físicas não são diretamente ligadas à execução 

desta atividade laboral, pois a manutenção de bem estar e saúde é 

multifatorial, porém é de suma importância lembrar que o sujeito rodoviário 

necessita das condições positivas para mover a cidade diariamente.  

 

9 IMPACTO SOCIAL: O RETORNO DA DISSERTAÇÃO NA PRÁTICA  

Toda consciência é, em algum grau, consciência perceptiva. 
Naquilo que a cada momento chamo de minha razão ou de 
minhas idéias, se pudéssemos desenvolver todos os seus 
pressupostos sempre encontraríamos experiências que não 
foram explicitadas, contribuições maciças do passado e do 
presente, toda uma "história sedimentada" que não concerne 
apenas à gênese de meu pensamento, mas determina seu 
sentido. (PONTY, 2006, p. 529).  

 

 Há uma preocupação real por parte dos gestores da empresa cenário 

em melhorar a condição de trabalho do rodoviário, investimentos constantes 

com treinamentos específicos de capacitação às novidades do setor, a frota de 

ônibus renovada sempre visa o melhor atendimento ergonômico de trabalho e 

conforto para os clientes. 

 Esta dissertação tem implicação social, pois foi redigida e apresentada 

como resultado de cotidiano de trabalho no RH em que a autora sempre foi 

convidada a sair da posição de psicóloga organizacional para exercer a clínica 

da escuta aconselhadora, pois o motorista de ônibus necessita de um retorno 

significativo de seu discurso, o silêncio lhe incomoda, pois em sua rotina é 

como se sua presença fosse ignorada pelos clientes apesar de estar dentro 

está fora da ordem das palavras, o conflito com o outro (cliente) no trabalho 

pode ser causado pela convocação agressiva deste cliente o convoca 

questionando acerca de algo do trabalho, do comportamento do motorista, 

certas vezes existentes, certas vezes falácias.  

 A escuta feita pela psicóloga, pelos gestores, é um movimento de 

resgate psíquico para o motorista de ônibus que precisa falar e ser entendido, 
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nem sempre o problema pode ser resolvido, mas o importante é mostrar ao 

profissional que seu discurso não é ignorado, à medida que isto acontece o 

motorista pode levar em sua viagem diária a escuta significativa e exercer sua 

atividade entendendo o que de fato os clientes querem falar, sem dar margem, 

portanto para reclamações e estressores disfarçados de conflitos internos no 

ônibus. 

Importante destacar que a imagem empresa- motorista deve ser uma 

constante em não olhar do alto da pirâmide, mas a postura de se voltar para 

aqueles que conduzem produz um significado, um sentido maior: Eu trabalho e 

alguém se importa alguém lá em cima ouve e me vê. 

A valorização da identidade profissional é o primeiro passo para refazer 

a ponte entre a organização e o trabalhador. Qualidade de vida depende de 

fatores internos e externos aos motoristas de ônibus. Questões familiares estão 

diretamente ligadas ao bem estar do profissional no trabalho. As melhorias 

apontadas pelos motoristas de ônibus são inicio de um diálogo entre o 

trabalhador e a organização, pois a relação de trabalho não é rivalista, mas de 

parceria. 
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9.1 Mosaico Rodoviário 
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APÊNDICEA 

 

Número de questionário: 

 

Questionário de Identificação 

1- Idade : 

2- Sexo: (  ) M   (  ) F 

3- Grau de ecolaridade: (  ) Fundamental incompleto  (  ) Fundamental completo (  ) 

Médio incompleto  (  ) Médio completo  (  ) Superior incompleto  (  ) Superior 

completo 

4- Estado civil: (  ) solteiro  (  ) casado  (  ) viúvo  (  ) divorciado   

5- Estado marital : (  ) vive com companheiro(a)  (  ) vive sozinho 

6- Relacionamento afetivo: (  ) tem relacionamento fixo  (  ) não tem relacionamento 

fixo 

7-  Tem alguma doença ? (  ) sim   (  ) não  Qual ? ________________________ 

8- Faz algum tratamento de saúde ? _________________________________________ 

9- Tem religião: (  ) sim   (  ) não   

10-Qual? ______________________________________________________________ 

11- É praticante? (  ) sim  (  ) não 

12- Acredita em Deus ou numa força superior: (  ) sim   (  ) não  

13- Quanto tempo de motorista de onibus ? _______________________________ 
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APÊNDICE B 

NÚMERO DO ROTEIRO:  

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

PESQUISA INTITULADA: SUJEITO RODOVIÁRIO E O MUNDO DA VIDA DE QUEM TRABALHA: ESTUDO 

DESCRITIVO 

 

1- Comente livremente como é experiência de dirigir... 

2- Comente livremente sua percepção sobre qualidade de vida... 

3- Quais que medidas poderiam melhorar o seu trabalho... 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: SUJEITO RODOVIÁRIO E O MUNDO DA VIDA DE QUEM TRABALHA: ESTUDO 

DESCRITIVO 

Pesquisador Responsável: VANESSA CARINE GIL DE ALCÂNTARA 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: 021 99781995 OU 021 36066660 

Nome do voluntário:                                                                                                              Idade:                      

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa nomeada ―SUJEITO RODOVIÁRIO E O 

MUNDO DA VIDA DE QUEM TRABALHA: ESTUDO DESCRITIVO de responsabilidade da pesquisadora  

VANESSA CARINE GIL DE ALCÂNTARA. Por tanto você precisa conhecer aspectos desta pesquisa para 

que possa decidir se gostaria de participar ou não.  

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a sua percepção sobre de dirigir, compreender as 

implicações na sua saúde provocadas pelo trabalho e o que você considera como qualidade de vida. Esta 

pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundamento para compreensão sobre o que o motorista de 

ônibus considera qualidade de vida.  É importante destacar que sua identidade será mantida em absoluto 

sigilo, o roteiro de entrevista respondido será numerado para preservar sua identidade na analise dos 

dados, suas respostas serão lidas por unidades de significados, agrupadas pelo conteúdo, e serão 

analisadas com bases em estudos sobre o tema, interpretado por conceitos a luz da fenomenologia do 

filosofo Maurice Merleau Ponty. Os riscos à integridade emocional e a integridade psicológica são 

potenciais e poderão ser avaliadas pela própria pesquisadora de formação em Psicologia. Com esta 

pesquisa espera-se interpretar as prioridades para os motoristas quanto às melhorias nas condições de 

trabalho. Sua participação é voluntaria, podendo recusar se ou desistir de participar a qualquer momento 

no curso da pesquisa. Não haverá nenhum custo a você participante, nem forma de pagamento. Os 

benefícios serão múltiplos na medida em que o interesse deste projeto de pesquisa é compreender os 

impactos na saúde dos motoristas de ônibus e sua visão acerca de qualidade de vida, assim as possíveis 

ações da administração da garagem de ônibus estarão relacionadas ao pensamento do profissional de 

transporte coletivo.  

Este termo é entregue em duas (2) vias, uma para a pesquisadora devidamente assinada e outra para 

você participante. Recebi, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e 

riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos 

ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Estou ciente de que minha privacidade 

será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer 

forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a 

participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e 

de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho 

recebendo. Tendo sido orientado quanto ao teor de tudo aqui mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo deste estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                                                                                                  SÃO GONÇALO_____ de ____________ de  

 

  ____________________________________________ 

    VOLUNTÁRIO    ____________________________________________ 

VANESSA CARINE GIL DE ALCANTARA 
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