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Aos motoristas de ônibus que, na condução dos 

coletivos, fazem mais do que transportar: 

preservam a vida. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço imensuravelmente a Deus que, em todo tempo, me consolou e me fortaleceu mais do 

que o suficiente, me inspirou, me iluminou e me capacitou. 

Agradeço de todo meu coração aos meus amados pais Fernando Gil e Madalena Vieira Gil por 

tamanha dedicação, amor, investimento, cuidado para comigo desde sempre, que me fizeram 

entender que o amor é combustível e é o único caminho. Obrigada por sempre me mostrarem 

que as dificuldades podem ser superadas. 

Agradeço ao meu esposo Azinio Neto pela força, pelo estímulo, pela paciência e pelos ombros 

sempre aconchegantes nos momentos de intensa insegurança e angústia, por me motivar e por 

acolher as minhas lágrimas.  

À professora e orientadora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva por ter me incentivado a 

trilhar o caminho da pós-graduação, que me acolheu e investiu em mim com amor, que me 

mostrou a estrada além da curva, que segurou na minha mão e me levou adiante, que acreditou 

nas minhas ideias. 

À professora e coorientadora Eliane Ramos Pereira que, docemente, sempre me estimulou a ser 

e fazer melhor, pelo investimento com amor. 

Ao professor Enéas Rangel Teixeira que não mediu esforços para me ajudar quando eu mais 

precisei. O que o senhor fez por mim não esquecerei jamais! Gratidão define. 

À minha analista e eterna professora Naira Maria Sampaio pelo encorajamento, pela tradução 

do meu inconsciente, pela motivação e carinho.  

 À professora Ann Mary Tinoco pela força de sempre, pelas avaliações profundas e construtivas 

neste processo, de forma muito carinhosa.  

À professora Aline Miranda pela parceria na caminhada desde o meu Mestrado, por suas 

contribuições maravilhosas e seus apontamentos imprescindíveis. 

À professora Marta Sauthier pela parceria desde meu Mestrado, por suas pontuações e ajuda.  

À Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro pelo 

essencial financiamento desta pesquisa. Sem ele este trabalho não seria possível.   

Ao corpo docente da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa pela atenção e 

aprendizado. 

Ao meu amigo Dejanilton Melo da Silva, que segurou a minha mão e caminhou junto comigo, 

que me fez entender o real significado da palavra parceria, que me encorajou nos momentos 

mais difíceis. 



À minha amiga Natália Machado pelas palavras de incentivo, pelos conselhos e pela escuta 

sempre carinhosa. 

À minha amiga Isadora Pinto Flores que não mediu esforços para me ajudar, pela escuta sempre 

incentivadora e por me encher de motivação quando esmorecia.  

À amiga Fabiana Lopes Joaquim pela inspiração, pelo exemplo, pela ajuda e pelo carinho 

constante.  

À amiga Ticiane Góes pelas palavras, pela coragem e pela ajuda de sempre. 

Aos núcleos de pesquisa Filosofia, Saúde e Ensino Humanizado e QUALITEES pela 

oportunidade de crescimento e troca.  

À psicóloga Carla Mendes, que de uma forma toda especial acolheu a minha pesquisa e abriu 

as portas da garagem para que eu pudesse entrevistar os motoristas, por todo carinho. 

À equipe de Desenvolvimento Humano Organizacional da garagem cenário pela ajuda, pela 

atenção e carinho.  

À Federação do transporte do estado do Rio de Janeiro pelas oportunidades de difusão das 

minhas ideias e trabalho. 

Ao meu amigo Atila Moreno pela atenção, pela divulgação dos meus trabalhos e pelo carinho 

de sempre.  

Agradeço também aos meus amigos doutorandos e doutores da turma de 2016, pela troca e pelo 

carinho. 

Aos alunos que ao longo da minha trajetória acadêmica me encheram de certeza de que o ensino 

é uma linda caminhada e que vale a pena se dedicar a aprendizagem do outro, pois é uma forma 

de crescimento individual também.  

E, em especial, aos motoristas de ônibus que, ao longo da minha caminhada acadêmica, me 

emprestaram suas vozes e percepções para que eu pudesse traduzir e dar-lhes a visibilidade tão 

necessária e valiosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Para além da curva da estrada 

Talvez haja um poço, e talvez um castelo, 

E talvez apenas a continuação da estrada. 

Não sei nem pergunto. 

Enquanto vou na estrada antes da curva 

Só olho para a estrada antes da curva, 

Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. 

De nada me serviria estar olhando para outro lado 

E para aquilo que não vejo. 

Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. 

Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. 

Se há alguém para além da curva da estrada, 

Esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. 

Essa é que é a estrada para eles. 

Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. 

Por ora só sabemos que lá não estamos. 

Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva 

Há a estrada sem curva nenhuma.” 

 (Fernando Pessoa) 



A PERCEPÇÃO DA VIVÊNCIA DE SER MOTORISTA DE ÔNIBUS NO CONTEXTO 
DA MOBILIDADE URBANA: Um estudo em Merleau-Ponty 
 

 
RESUMO 

 
A mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas no 

perímetro urbano dos municípios. O trabalho do motorista é pouco valorizado, fazendo este 

profissional invisível diante da sociedade. Este estudo teve como objeto a vivência de ser 

motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana, e a tese defendida foi que, a partir da 

percepção de sua vivência na mobilidade urbana, seria possível superar a invisibilidade social, 

firmando um compromisso de uma direção mais consciente e prevenir acidentes. Como objetivo 

geral, pretendeu-se compreender a percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto 

da mobilidade urbana, a partir do referencial merleau-pontyano. Como objetivos específicos, 

almejou-se descrever a percepção da vivência de ser motorista de ônibus, discutir a percepção 

da vivência de ser motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana a partir do referencial 

merleau-pontyano e das ciências do cuidado em saúde e propor possibilidades de cunho 

fenomenológico que buscassem uma nova reformulação à problemática levantada pela tese, a 

partir da escuta dos motoristas de ônibus. O estudo se caracterizou como descritivo de campo, 

qualitativo, e o cenário da pesquisa foi uma empresa de transporte coletivo no Leste-fluminense, 

na cidade de São Gonçalo. Participaram do estudo os motoristas em concordância com o termo 

de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados ocorreu pela entrevista fenomenológica, 

norteada por uma questão: Como você vivencia a experiência de ser motorista de ônibus? O 

tratamento dos dados se deu por unidades de significação, agrupados pelo conteúdo destacado 

dos relatos dos sujeitos, subsidiado por conceitos do pensamento fenomenológico de Maurice 

Merleau-Ponty. Foram encontradas cinco categorias: 1) O motorista de ônibus e os 

atravessamentos enfrentados no cotidiano; 2) Eu sou pelo outro: o mundo na vivência no ser 

próprio em relação; 3) A educação balizadora para o trânsito seguro:  atividade do motorista 

permeada pela temporalidade e a subjetividade; 4) A mobilidade urbana: o motorista-próprio 

em movimento; 5) O cuidado e o contexto dos motoristas de ônibus: uma perspectiva 

fenomenológica de transcender o mundo percebido. Compreendeu-se que a profissão de 

motorista de ônibus gera impactos na saúde do condutor, e os comportamentos dos usuários e 

dos demais motoristas também influencia o psicológico desse trabalhador. A partir das 

entrevistas fenomenológicas, traduziu-se o conhecimento filosófico para a construção social.  

 

Palavras-chave: Fenômeno. Percepção. Mobilidade. Motorista.  



THE PERCEPTION OF THE EXPERIENCE OF BEING A BUS DRIVER IN THE 
CONTEXT OF URBAN MOBILITY: A study in Merleau-Ponty  
 
 

ABSTRACT 

Urban mobility is the condition in which people travel in the urban perimeter of the 

municipalities. The driver’s work is badly rated, turning this professional into an invisible 

person to society. This study had as its object the experience of being a bus driver in the context 

of urban mobility, and the thesis defended was that, based on the perception of his experience 

in urban mobility, it would be possible to overcome social invisibility, establishing a more 

conscious direction and preventing accidents. As general objective, it was intended 

understanding the perception of the experience of being a bus driver in the context of urban 

mobility, based on Merleau-Ponty’s referential. As specific objectives, it was aimed describing 

the perception of the experience of being a bus driver, discussing the perception of the 

experience of being a bus driver in the context of urban mobility based on Merleau-Ponty’s 

referential and health care sciences and proposing possibilities of a phenomenological nature 

that sought a new reformulation of the problem raised by the thesis, based on listening to bus 

drivers. The study was characterized as a descriptive field, qualitative, and the research scenario 

was a public transportation company in the East of Rio de Janeiro, in the city of São Gonçalo. 

The drivers participated in accordance with the informed consent form. Data collection 

occurred through the phenomenological interview, guided by a question: How do you 

experience being a bus driver? The treatment of the data took place by units of meaning, 

grouped by the highlighted content of the subjects’ reports, subsidized by concepts from the 

phenomenological thought of Maurice Merleau-Ponty. Five categories were found: 1) The bus 

driver and the crossings faced in daily life; 2) I am for the other: the world experiencing its own 

being in relation; 3) Guiding education for safe traffic: driver activity permeated by temporality 

and subjectivity; 4) Urban mobility: the self-driver in motion; 5) The care and context of bus 

drivers: a phenomenological perspective of transcending the perceived world. It was understood 

that the profession of bus driver generates impacts on the health of the driver, and the behavior 

of users and other drivers also influences the psychological of this worker. From the 

phenomenological interviews, philosophical knowledge was translated into social construction. 

Keywords: Phenomenon. Perception. Mobility. Driver.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, prudência e perfeito controle, para 
que eu possa fazer uma boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que és o Autor 
da vida, faze que eu não sofra nenhum acidente, não atropele, não fira ninguém e nem 
seja causa de morte. Desperta, Senhor, em mim sentimentos de bom samaritano e de 
Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. Protege-me de toda 
imperícia, de todo acidente e de toda desgraça. Juntamente comigo, ampara os meus 
companheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a usar do carro para o bem 
e a moderar-me no desejo da velocidade. Que tua graça me acompanhe sempre nas 
minhas viagens. Amém. (CATEQUESE CATÓLICA, 2016, n.p.)  

 

A Psicologia é herdeira da Grécia, país do ápice do ser humano e suas questões. A 

influência grega é inquestionável: essa civilização fundou o pensamento ocidental; mente e 

corpo foram profundamente estudados à luz da filosofia, estética e medicina grega, sendo esta 

representada por Hipócrates, o médico que rompeu com o pensamento mágico sobre as origens 

das doenças. Os desajustes corporais, para ele, eram uma alteração da natureza harmônica do 

corpo. (REBOLLO, 2006, p. 54).  

 A Psicologia antiga, chamada de estudo da alma, e que se tornou ciência autônoma 

em meados do século XIX, foi influenciada pela fisiologia e pelas três orientações filosóficas: 

positivismo, doutrina embasada no reconhecimento de fenômenos naturais que podem ser 

observados; o materialismo, que corresponde à doutrina que defende a matéria a partir dos 

termos físicos, explicando os fatos do universo e o empirismo, doutrina que considera o 

conhecimento como resultado da experiência sensorial. (ORTEGA; GASSET, 2011, p. 219). 

O empirismo ganhou maior destaque na Psicologia moderna no Brasil, que foi 

regulamentada como profissão em 27 de agosto de 1962. Com 54 anos de profissão 

regulamentada, muitas conquistas e desafios impulsionam os psicólogos brasileiros a 

estudarem, pesquisarem e praticarem as atribuições da Psicologia com rigor, técnica e 

promovendo sempre o cuidado. Desde 2005, o código de ética profissional apresenta as 

disposições gerais da profissão, baliza as responsabilidades e determina as vedações. 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). 

De acordo com os Princípios Fundamentais, parágrafo quarto do Código de Ética do 

Psicólogo (2005), este atuará com responsabilidade, por meio do 

contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como 

campo científico de conhecimento e de prática.  

Após a conclusão da graduação em Psicologia, em 2009, minha implicação 

profissional e pessoal à atividade se resumia na palavra “cuidado”. Iniciei o trabalho na clínica 



18 
 

 

particular como forma de desenvolver meu ouvido analítico, supervisionada e provando dos 

benefícios da análise. Atendia os pacientes até o dia em que fui selecionada para ser psicóloga 

organizacional em uma empresa de transporte de grande porte.  

O olhar de pesquisadora era consoante com meus ouvidos analíticos. Inicialmente, era 

responsável pelo recrutamento e seleção dos candidatos a todos os cargos da empresa, inclusive, 

motoristas de ônibus. Chamou a minha atenção o volume das demandas interpessoais em jogo 

no cotidiano do motorista recrutado, selecionado e aprovado para exercer a função. Percebi que, 

em muitos casos, o motorista de ônibus precisava ser ouvido pelos Recursos Humanos (RH) e, 

prontamente, dispunha-me a ouvi-los. Muitas vezes, a demanda era relatada e resolvida ao 

mesmo tempo, pois, a fala é terapêutica e o discurso defendido no início do desabafo se 

dissolvia, e o desfecho era a solução que o próprio motorista encontrava ao longo de sua fala.  

A notícia de que a psicóloga ouvia o motorista se espalhou, e dia a dia aumentava o 

número de profissionais desejando serem ouvidos e, então, até o último dia de trabalho na 

empresa, exerci a minha escuta às demandas dos motoristas e, principalmente, ofereci cuidado 

aos profissionais.  

O interesse pela pesquisa, sempre latente em minha prática, ganhou forma com a 

submissão do projeto de pesquisa ao corpo docente do Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde, da Universidade Federal Fluminense, sob intenção de orientação da 

professora doutora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva. Submeti-me ao processo seletivo, 

cumprindo todas as etapas, sendo aprovada em todas as fases, e o projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense em dezembro de 2013, 

autorizando a pesquisa na empresa de ônibus cenário.  

A motivação para o desenvolvimento deste projeto de doutorado originou-se a partir 

dos resultados da minha pesquisa de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal 

Fluminense, intitulada “O mundo da vida de motoristas de ônibus: estudo descritivo”.  

A pesquisa citada buscou compreender as implicações provocadas pelo trabalho na 

saúde do sujeito que trabalha no transporte coletivo. A partir da análise dos dados, 

vislumbramos a essência do fenômeno de dirigir, o que era qualidade de vida para os motoristas 

e quais as medidas que poderiam melhorar o trabalho. Surpreendentemente, os motoristas de 

ônibus não relataram sobre sintomas físicos causados pelo trabalho, porém, os profissionais do 

transporte coletivo trouxeram à luz a invisibilidade social, a não valorização da atividade pelos 

próprios colegas e usuários, provocando em mim um questionamento: como os motoristas de 
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ônibus compreendem, então, a sua própria vivência como profissionais do transporte coletivo? 

Qual o fenômeno que lhes atinge psiquicamente? 

Diante de tantos casos de acidentes ocorridos no leste-fluminense, envolvendo ônibus, 

a inquietação levou-me a desejar investigar a percepção dos motoristas sobre como vivenciam 

a experiência de serem motoristas e sua práxis, o que está em jogo entre o deslocamento e sua 

percepção, sua atenção à importância de sua profissão, de que mal sua psique padece e, 

principalmente, o que posso devolver à sociedade a partir deste estudo e das percepções 

relatadas. 

 

1.1 ANTECEDENTES DO PROJETO DE DOUTORADO 

 

No segundo semestre de 2015, a dissertação “O mundo da vida de motoristas de 

ônibus: estudo descritivo”, defendida por mim em março de 2015, foi vencedora do Prêmio 

Mobilidade urbana, entregue pela Federação do Transporte do Estado do Rio de Janeiro 

(FETRANSPOR), na categoria “Educação e Cultura”. A dissertação concorreu com 18 

trabalhos acadêmicos. O destaque da avaliação da Federação deu-se pela análise dos dados da 

pesquisa, subsidiada pela fenomenologia de Merleau-Ponty. 

O apontamento dos motoristas de ônibus em minha dissertação sobre a invisibilidade 

social e a exclusão do próprio trabalhador na política da mobilidade urbana e, por último, a 

revisão de literatura para formulação do problema desta pesquisa reforçam o ineditismo dela, 

pois não foram encontrados nas bases de dados artigos que consideravam a percepção dos 

motoristas de ônibus. 

O referencial teórico e metodológico é a Fenomenologia em Merleau-Ponty. A saber, 

é uma vertente que contribui para a compreensão da percepção do corpo, fenômenos 

existenciais e o impacto na existência dos sujeitos. Sua contribuição está destacada em 

pesquisas relacionadas à qualidade de vida, obesidade, mulheres com diabetes, pacientes com 

ostomia intestinal, dentre outras.  

A fenomenologia de Merleau-Ponty leva-nos a uma compreensão da percepção 

fundada nos sentidos. Ela não se basta na mente; a percepção tem uma corporeidade. Este 

teórico vai além do intelectualismo. A consciência não é automática; o movimento do sujeito 

diante do mundo faz este mundo habitar no ser; a relação é de coexistência. Ao olhar, ao 

perceber o corpo, reconhece o simbólico no espaço em que está inserido. O que aprendemos 
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está associado ao que percebemos em nossa organização corporal. O corpo físico aprende ao 

sentir, ao olhar.   

Compreender o homem e o mundo a partir da percepção do próprio homem é um 

caminho para a superação de preconceitos, pré-julgamentos e neutralidade científica. A 

fenomenologia de Merleau-Ponty transcende às interpretações científicas sobre os temas de 

pesquisa. O olhar fenomenológico está implicado à consciência imediata sobre o fenômeno, 

sobre o sintoma, sobre o corpo, por exemplo, que é o próprio sujeito, uma interação de estar-

no-mundo. No âmbito da saúde, as contribuições da fenomenologia estão relacionadas ao 

cuidar-pesquisar-cuidar; é necessário considerar o sujeito e sua fala nas experiências vividas 

por ele próprio. É a experiência do significado, do sensível que retira do pesquisador o 

preconceito de pensar que detém uma verdade, um saber. 

Faz-se necessário conhecer a percepção destes profissionais quanto à sua 

responsabilidade e seu conhecimento sobre mobilidade urbana. Teremos, então, a possibilidade 

de devolver à sociedade um estudo pautado no compromisso com a vida do próximo, pois, ao 

dirigir, o motorista leva, além de pessoas, sonhos e projetos. Movimentar a sociedade é manter 

a vida produtiva de cada estudante, de cada profissional. Perceber esse protagonista neste 

momento social que vivemos poderá contribuir para os avanços da mobilidade urbana, 

transcendendo os investimentos capitais, tornando o trânsito menos hostil, obedecendo às leis 

de trânsito e respeitando a vida.  

Como afirma Merleau-Ponty, a comunicação transforma-nos em testemunhas de um 

mundo único. Como a sinergia de nossos olhos os detém numa única coisa, percebo que a 

tentativa do meu projeto é, justamente, continuar o movimento de compreensão do cotidiano 

(mundo da vida) dos motoristas de ônibus. Antes, no Mestrado, a consideração acerca da 

qualidade de vida foi o destaque; agora, o pensamento acerca da mobilidade urbana por aqueles 

que contribuem para a diminuição dos veículos pequenos nas estradas. As tecnologias aplicadas 

aos coletivos os tornam menos agentes de poluição, contribuindo para um trânsito menos 

poluente do meio ambiente, promovendo, assim, melhores condições para o ar que se respira 

na cidade. Os resultados da minha dissertação de Mestrado apontaram a necessidade de 

visibilidade para estes sujeitos e, também, às práticas de promoção de saúde. 

 
 

Perceber não é experimentar um sem número de impressões que trariam consigo 
recordações capazes de completá-las; é ver jorrar de uma constelação de dados um 
sentido imanente sem o qual nenhum apelo às recordações seria possível. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 47). 
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A percepção é um fenômeno estudado por inúmeras ciências: Antropologia, Biologia, 

Medicina (Psiquiatria), Enfermagem, Filosofia, Neurologia e Psicologia. O olhar lançado sobre 

a percepção é uma tentativa de conhecer a complexidade humana de sentir, de atribuir 

significado às coisas, de estudar a ausência de percepção sensorial, social e individual. A 

percepção não é fenômeno pronto, acabado; “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”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 398). 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA 

 

Heróis do volante  

Essa canção foi feita para homenagear os guerreiros da estrada 

A alvorada está chamando  

Para levar os madrugueiros 

Os bombeiros, os porteiros  

A cada ponto um embarque 

De viajantes e guerreiros  

De meninos e meninas 

E de janeiro a janeiro  

Vamos levando o país inteiro  

São elegantes gigantes  

Os heróis do volante  

O mundo roda e a roda gira o comando  

De um grande homem  

Nessa canção eu faço jus aos motoristas de ônibus  

Se todo dia a gente vai  

Quem leva a gente é a grandeza  

E o coração de um motorista que ama o que faz  

Se todo o dia a gente chega  

O nosso lar se ilumina  

É um rodoviário que leva a sério o que faz 

Cada rota, cada lei  

Fazendo a sua parte  
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Para o descanso de um país  

E de primeira é que se começa  

A busca dos personagens  

Que junto aos comandantes do volante 

Escrevem a grande história  

O livro é de aço  

E as letras de asfalto 

A borracha é preta  

E a fé é a caneta  

De um viajante 

E na corrida dessa história  

Segue mestre e aprendiz  

Doutores e juiz  

Marias e Joãos  

Leitores e escritores  

Galãs e galanteios  

Quem serve e quem é servido  

E quem realmente dirige esse país  

Não é votado 

Mas sim eleito 

Pela honra de quem faz bem feito  

Pelo orgulho de usar no peito  

Um coração cheio de amor  

Por conduzir um gigante de aço 

Rodando ponto a ponto 

Subindo marcha forte 

Sentir o motor valente  

E levando nossa gente 

A alvorada está chamando  

Para levar os madrugueiros 

Os bombeiros, os porteiros  

A cada ponto um embarque 

De viajantes e guerreiros  
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De meninos e meninas 

E de janeiro a janeiro  

Vamos levando o país inteiro  

Compositor: Leandro Leite, 2012. 

  

Senta, levanta, para, anda, sobe, desce, liga, desliga e, assim, mais um dia de trabalho 

do motorista de ônibus se repete em cada cidade mundo afora. Em todo contexto urbano o 

ônibus está presente; o transporte público de passageiros é aspecto imprescindível para o 

funcionamento das cidades, é o aspecto atrelado ao movimento, à dinamização do urbano. O 

deslocamento da população permite crescimento das cidades à transposição de distâncias 

territoriais e sociais.   

O ônibus é uma ferramenta social, lugar de convívio, lugar de relacionamento 

interpessoal, lugar de paciência, de respeito, de alteridade, lugar de destaque na sociedade. Em 

um único ambiente, é possível observar uma reunião de propósitos, de necessidades, de 

expectativas. O ônibus é lugar de passagem; paga-se pela passagem, paga-se pelo serviço, paga-

se pelo objetivo: chegar a algum lugar.  

 O motorista paga o preço da responsabilidade de conduzir vidas, o preço de 

permanecer por horas dentro do ônibus, certas vezes remoendo a angústia por um problema 

pessoal, incomodado pela falta de respeito dos usuários, muitas vezes sozinho subjetivamente. 

Olhando a estrada, viaja em seus pensamentos sem se desconectar do mundo, pois a direção do 

coletivo não para e a subjetividade também não; o seu mundo está atrelado ao trabalho e ao 

movimento, a voz inconsciente, seus sentimentos e emoções são inafastáveis. 

A mobilidade urbana tornou-se política no ano de 2012, sob a lei nº 12.587, de três de 

janeiro, integrando os transportes e gerando maior acessibilidade à população que depende do 

serviço. A lei apresenta os objetivos da Política de Mobilidade urbana. Ela direcionou a 

regulamentação do serviço, garantiu os direitos dos usuários, apresentou as atribuições das 

esferas do governo, direcionou o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade e ainda 

apresentou instrumentos de apoio ao deslocamento. A mobilidade está muito ligada à 

articulação e união de políticas de transporte, circulação, acessibilidade, trânsito, 

desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo. (KNEIB, 2012, p. 72). 

 

Nem tudo que cresce se desenvolve. E cresce desordenadamente, sem planejamento, 
sem rumo, sem proporcionar ganhos de qualidade de vida é um dos problemas centrais 
das cidades brasileiras. Espaços urbanos se expandem territorialmente, tornam-se 
mais densos em termos demográficos, mas o bem-estar dos cidadãos urbanos com 
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frequência se reduz, encolhe, degrada-se em vez de aumentar. (MARRARA, 2015, p. 
121). 

 

Esse fenômeno ilustra a inexistência de uma associação necessária entre crescimento 

e desenvolvimento, processos aqui aplicados às cidades. (MARRARA, 2015, p. 121). Para 

viabilizar a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, a prefeitura e o governo do estado contaram 

com um investimento federal de três bilhões de reais, em 2014, para a realização de obras nas 

principais vias expressas, como Avenida Brasil. A verba será usada na construção do corredor 

exclusivo de ônibus (BRT) Transolímpica, na ligação entre os BRTs Transolímpica e 

Transbrasil e na duplicação região do Elevado do Joá, que liga a zona sul à Barra da Tijuca. 

(ANSA BRASIL, 2014, p. 2). Já em andamento, as obras complicam o trânsito na cidade e, nas 

suas imediações, os deslocamentos são afetados, podendo gerar maior estresse nos motoristas. 

O preço que a mobilidade urbana cobra da sociedade carioca e adjacências é alto, pois, 

o tempo no trânsito devido aos engarrafamentos aumenta o tempo dentro do transporte, seja ele 

público ou individual, diminuindo o tempo com a família, por exemplo, ou sucessivos atrasos 

de chegada ao trabalho. O urbano é um fenômeno social complexo que produz particularidades 

no modo de viver e de pensar. (WIRTH apud COSTA; SILVA; COHEN, 2013, p. 421).  

E, para o aprofundamento do entendimento sobre sua morfologia, torna-se 

imprescindível a visão das multidimensões que o forma, sobretudo, a análise das relações 

sociais que se dão e que implicam em demandas específicas. (COSTA; SILVA; COHEN, 2013, 

p. 423). Neste cenário social atual, o trabalho do motorista de ônibus é de suma importância. 

Ao dirigir assertivamente, ele contribui para a boa fluidez do trânsito, satisfação dos passageiros 

e realizam viagens seguras. 

 

1.3 O MOTORISTA DE ÔNIBUS E A MOBILIDADE URBANA: REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

O pensamento filosófico promove ampliação das discussões e do intento da 

Enfermagem e Psicologia, vislumbrando-se uma prática cuidadora, tornando o trabalho mais 

humanizado no contexto organizacional, propiciando, assim, a interdisciplinaridade focada no 

motorista de ônibus. 

Desde os primórdios da história, o homem desenvolveu e transformou seus 

conhecimentos nas diferentes sociedades para se deslocar por grandes distâncias. Dentre as 

principais conquistas, podemos destacar o advento do ônibus na França, em 1896, como uma 

revolução no deslocamento em massa de pessoas.  
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O motorista de ônibus, para a política nacional de mobilidade urbana, lei n° 

12.587/2012, é o profissional cujo ofício remunerado é conduzir veículo automotor, 

autonomamente ou mediante vínculo empregatício. Na lei, destacam-se os direitos dos usuários 

e são definidos critérios para a regularização do transporte coletivo. A lei, portanto, 

desconsidera aspectos que promovam melhorias no trabalho aos protagonistas da mobilidade 

urbana. 

O trabalho em transporte coletivo pode alterar o estado de saúde do sujeito, pois as 

exigências do trabalho são uma ameaça ao próprio trabalhador. Fatores externos ao profissional 

podem ser ajustados para promover maior satisfação ao motorista. Desconsiderar esta situação 

cotidiana inviabiliza a promoção de condições favoráveis ao trabalho dentro do ônibus.   

Os recursos humanos passam a ocupar um lugar de destaque, tornando-se essencial na 

diferenciação estratégica no mercado. Nesse contexto, as políticas de gestão de recursos 

humanos passam a ter papel específico, contribuindo de forma significativa para o crescimento 

e o bem-estar dos colaboradores. (RUEDA et al, 2014, p. 115).  

O cuidado é entendido como um modo de ser; sem o cuidado, deixa-se de ser humano. 

Esta é a fundamentação que se atribui ao tema em análise, de cunho filosófico; assim, a 

afirmação de que o cuidado é o que confere a condição de humanidade às pessoas é uma 

afirmação lógica. A Enfermagem é a arte de cuidar. A cura, muitas vezes, não é a consequência 

do cuidado, mas é sinônimo de compreensão da dor, da experiência do outro. O cuidado 

vivenciado na prática de Enfermagem desvela o outro lado da profissão, o lado altero do que 

percebe e do que é percebido. 

Para cuidar, é necessário conhecer, e é neste campo técnico-científico que o encontro 

entre motorista e enfermeiro perpassa o fazer de ambas as profissões, visto que a demanda para 

consulta de Enfermagem, no setor clínico da organização, transborda o sentido do sintoma ou 

da linguagem, na medida em que esse profissional (enfermeiro) considera o motorista como 

sujeito investido de um corpo que pensa e padece pela vivência de angústias e perigos do 

trânsito. O enfermeiro poderá ser reconhecido pela capacidade de compreender a necessidade 

de atendimento e construir o encontro humanizado, com qualificação na escuta e parceria 

colaborativa com o motorista de ônibus.  

Neste contexto, os Recursos Humanos representados pelos setores de Psicologia nas 

organizações não se responsabilizam apenas pela admissão e demissão de motoristas de ônibus 

e demais funcionários, mas configuram um espaço de atendimento às demandas dos mesmos, 
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demandas estas que podem ser, até mesmo, um desabafo de traumas vivenciados na atividade 

laboral.  

A aproximação do sujeito aos Recursos Humanos é uma forte ligação de cuidado no 

meio organizacional, pois a função da Psicologia deve sempre transcender aos números, testes 

psicométricos, competências e habilidades dos motoristas de ônibus, a fim de propiciar a 

mediação da experiência de dirigir, muitas vezes estressante, e a saúde psíquica, essencial para 

o cumprimento da jornada de trabalho e, também, fora dela. 

A existência humana é marcada pela sua consciência. A expressão “estar no mundo” 

(ou personificação) é um conceito que reconhece as ligações físicas das pessoas com seu mundo 

– as pessoas pensam, veem, ouvem, sentem e têm consciência por meio de interações de seus 

corpos com o mundo. 

A principal fonte de dados são conversas detalhadas em que pesquisadores e 

informantes são coparticipantes. Os primeiros, sem conduzir a discussão, ajudam os últimos a 

descreverem experiências de vida. Busca-se acessar o mundo dos informantes ou como essas 

experiências foram vividas. A produção textual desses pesquisadores é enriquecida pelas suas 

reflexões e sensações com relatórios vívidos e ricos. 

O trabalho do motorista de ônibus é dinâmico; o transporte é coletivo, mas a 

responsabilidade na condução é individual. O serviço é para a sociedade, porém, cabe ao 

motorista à condução assertiva e defensiva; em contrapartida, passageiros, que não se 

configuram em uma dimensão, alteram, no meio de variantes e imprevistos da direção, e 

remontam estranhamento e incômodos ao motorista; consequentemente, pode gerar ao 

trabalhador impacto à sua saúde.  

No setor administrativo da organização, prioriza-se o relato do mal-estar com a 

finalidade de extirpar o sintoma para a retomada imediata ao trabalho, enquanto seres humanos 

têm-se brutalizado; profissionais da saúde e educação, entre outros, têm tornado suas práticas 

bastante mecanizadas, impessoais, pouco criativas e, por vezes, desumanas, apesar de esforços 

na via contrária. É preciso resgatar o sentido da existência humana e, nessa dimensão, insere-

se o cuidado.  

As necessidades do motorista de ônibus superam o mecanicismo das ações meramente 

curativas. Os fenômenos patológicos fazem variar, sob nossos olhos, algo que não é a pura 

consciência do objeto, a existência, a relação com o corpo, o cotidiano do trabalho, a vida 

pessoal. As variações no trânsito estão representadas no significado do sintoma. Abre-se, então, 

um novo caminho de possibilidades no cuidado ao motorista de ônibus. Já dizia Waldow (1998) 
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que a Enfermagem resgata o cuidado no sentido pleno, humanístico e artístico, tendo, nesse 

momento, uma grande vantagem que não deveria desperdiçar.  

As percepções mediam a condução do acolhimento. Nos procedimentos entre a técnica 

e o corpo que recebe tratamento, a Enfermagem é protagonista na empresa de transporte, pois 

ao cuidar do motorista, contribui para a diminuição de ausências ao trabalho, chamada de 

absenteísmo, que também é um fator reativo dos trabalhadores devido a fragilidades na saúde.  

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 executa sua 

atividade e trata seus clientes. Podemos, ainda, afirmar que desajustes na relação entre o pessoal 

é uma das explicações do absenteísmo. 

As principais causas do absenteísmo são consideradas: doenças efetivamente 

provocadas e não comprovadas, razões diversas de caráter familiar, atrasos involuntários, baixa 

motivação para trabalhar, supervisão precária da chefia e políticas inadequadas da organização. 

Essas causas chegam ao setor médico através de relatos dos motoristas no serviço de 

Enfermagem. Os motoristas costumam justificar seus sintomas, suas ausências, com os 

enfermeiros.  

Este seria um motivo justificado para que, como educadores em saúde, os enfermeiros 

pudessem avançar e promover programas de controle da pressão arterial (PA), prevenção de 

doenças ocupacionais e acidentes, controle de agravos de longa duração, de controle de peso, 

promovendo saúde, e encaminhar os motoristas de ônibus que apresentam demanda psíquica 

ao setor de Recursos Humanos para que haja atendimento psicológico.  

O setor de Recursos Humanos (RH) é responsável pelo clima organizacional, 

atendimento individual no gerenciamento de conflitos, treinamentos e aconselhamento. Atua 

na identificação de sintomas psicossomáticos e sofrimento psíquico. Sabe-se que, 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 sinta os percalços do relacionamento interpessoal. O RH é uma ponte que liga 
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o trabalhador e a gestão rumo à meta comum, a realização da prestação de serviço, garantindo 

o sucesso da organização.  

Assim, destaca-se como aproximações com a Enfermagem a reflexão dos profissionais 

das áreas de Enfermagem enquanto educadores em saúde, podendo inserir-se no contexto 

organizacional com programas de controle de peso, da pressão arterial (PA), prevenção de 

doenças ocupacionais e acidentes. A inserção do enfermeiro neste contexto contribuiria para o 

controle de ausências ao trabalho (absenteísmo) e também agravos de longa duração. 

 

1.4 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  

 

Em 2002, o Ministério da Saúde lançou a cartilha de saúde do trabalhador, atrelada à 

Atenção Básica no Programa de Saúde da Família. Sabe-se que o ambiente de atuação do 

motorista de ônibus são as rodovias, e sua ferramenta de trabalho é o ônibus. Será possível, 

nesta pesquisa, conhecer do que sofre este motorista, que também pode ser cliente na rede 

básica de saúde, pois seu corpo pode apresentar sinais de desgaste físico pela exposição à 

poluição, altas temperaturas, dificuldades ergonômicas e, também, sofrimento psíquico.  

O processo de sofrimento psíquico não é, muitas vezes, imediatamente visível. Seu 

desenvolvimento acontece de forma “silenciosa” ou “invisível”, embora também possa eclodir 

de forma aguda por desencadeantes diretamente ocasionados pelo trabalho. (BRASIL, 2002, p. 

31). 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e 

sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores 

determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de 

trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a 

finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-

los ou controlá-los.  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compõe um conjunto de práticas sanitárias, 

articuladas supra setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da saúde com o 

ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, calcado nos princípios da 

vigilância em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da população. (BRASIL, 

2002, p. 52).  Esta publicação do Sistema Único de Saúde contribui, também, para a adequação 

das empresas no que tange às condições apropriadas de trabalho dos motoristas de ônibus. 

 



29 
 

 

1.5 AGENDA NACIONAL DE PRIORIDADES DE PESQUISA EM SAÚDE 

 

A primeira edição do documento Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

é datada de 2005; sua segunda edição, de 2011. A Agenda tem como implicações respeitar as 

necessidades nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção de 

conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das 

políticas sociais. Ao todo, este documento apresenta vinte e quatro prioridades de pesquisa, sendo 

algumas delas: saúde dos povos indígenas, saúde mental, violência, acidentes e trauma, saúde da 

população negra, doenças não transmissíveis, saúde do idoso, saúde da criança e do adolescente e 

saúde da mulher.  

Este projeto de doutorado tem como linha de pesquisa o cuidado em seu contexto 

sociocultural. A partir da presente linha de pesquisa, o aprimoramento do conhecimento sobre a 

importância da mobilidade urbana em nossa atual realidade social deve objetivar a 

responsabilização da direção defensiva e de respeito à vida, não somente dos passageiros, mas dos 

próprios motoristas de ônibus. Prevenir acidentes é cuidar da vida, e preserva os passageiros e 

profissionais do transporte coletivo.  

 

1.6 O TRABALHO E A SAÚDE DO TRABALHADOR (MOTORISTA DE ÔNIBUS) 

 

O trabalho humano pode ser considerado como a dignificação da produção de valor 

social. Tal assertiva implica considerar o plano sobre o qual as relações de valor são tecidas. 

A ascensão da burguesia, legitimada pela ideia de que há direitos naturais que devem ser 

salvaguardados em estado civil (LOCKE, 1994), foi argumento importante para que, nas 

relações de cunho produtivo, o trabalho, de valor individual, passasse a depender da 

valorização da sociedade. A novidade da valorização trabalhista foi o quantum que se pode 

atribuir ao tempo gasto para a produção. A reificação das horas é o primeiro passo para a 

reificação das próprias relações de sentido da produção humana. A eficácia, como estímulo 

psicológico, para a produção de sentidos (GOSDAL, 2007, p. 56), foi dínamo para a 

“evolução” social. Esta vivência profissional (produtiva) pressiona todos os âmbitos da vida 

humana.  

O trabalho (artificial) tornou a vida uma fábrica pessoal em contrato de aluguel 

com o capital. Na verdade, a propriedade sobre o próprio ser é falsa, uma vez que se perdeu 

a totalidade de si: não há mais o tempo pertencente ao sujeito. O contrato é falso, também, 
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pois, na verdade, tem-se uma doação. Nada há a ser restituído: o tempo, irretornável, é 

absorvido na transformação massificante do produto. Se o sujeito opta em ter de volta o seu 

maior bem (seu próprio ser), abdica da vivência e de todos os prazeres prometidos que o 

contrato com o capital fez – a segurança, o bem-estar, a sobrevivência, a alimentação, a 

moradia, entre outros.  

O sujeito, quase inevitavelmente, opta por continuar a rodar por uma estrada sem 

retorno. Perguntamo-nos, todavia: sob quais condições? Será sempre um caminho repleto 

de obstáculos em que as preocupações com a sua vida não sejam nada mais do que simples 

retórica diante da necessidade de produção do capital?  

Não se pretende aqui incursão histórica no direito do trabalho. Busca-se o destaque 

para a relação existente entre o valor social do trabalho e a dignidade humana, no contexto 

dos direitos humanos, como forma de cimentar o caminho para a discussão do profissional 

do sistema rodoviário brasileiro, em especial o motorista de ônibus das grandes cidades. É 

preciso ter atenção às condições de saúde deste trabalhador, que, na maioria das vezes, 

recebe pouca visibilidade dos organismos de saúde oficiais e quase nenhuma atenção 

acadêmica daqueles que se dedicam, tanto em cadeiras de humanidades como de cuidados 

da saúde, a estudar a vivência dos trabalhadores. É, por isto, que este trabalho – uma breve 

incursão bibliográfica e empírica – desbrava uma vereda pouco estudada, fato que não pode 

ser visto, todavia, como seu único mérito. Com o propósito de compreender a situação do 

trabalhador do sistema rodoviário do Rio de Janeiro, realizou-se um aprofundamento teórico 

naquilo que a fenomenologia teoriza como “mundo da vida”, sobre as questões cotidianas, 

através de entrevistas por questionários semiestruturados, e sobre as relações com as 

pressões do capital.  

A dignidade do sujeito, pessoa humana, é considerada pela doutrina como valor 

supremo de toda a ordem jurídica. Trata-se, também, de fonte informante do legislador de 

normas de direitos fundamentais (ROMITA, 2005, p. 140) ou valor unificante de 

interpretação, isto é, “princípio maior para a interpretação de todos os direitos e garantias 

conferido às pessoas no Texto Constitucional”. (NUNES, 2002, p. 45). Mais além, José 

Afonso da Silva (1998, p. 92) vai trazer a dignidade como valor supremo da “ordem política, 

social, econômica e cultural”. Ingo Sarlet (2008, p. 98) fala em função integradora.  

Desde a ascensão do sistema capitalista, o homem foi induzido à produção de lucros 

para o sistema econômico em um ciclo de pseudo suficiência para sua sobrevivência. Se 

antes o artesão produzia uma peça por semana, com a revolução econômica, a produção 
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deste artesão da Idade Média não se sustentou. Enquanto um sapateiro, manualmente, fazia 

um par de sapatos, a indústria passou a fabricar simultaneamente dezenas deles, e seu custo 

final era menor do que um sapato feito pelo sapateiro, já que seus materiais foram 

substituídos por outros de qualidade inferior. A crítica, por exemplo, feita por Charles 

Chaplin, no filme Tempos Modernos, é tão atual quanto o padecimento psíquico 

contemporâneo diante das exigências capitalistas. No filme, o homem se confundia com a 

máquina – o produto produzido era-o sob condições desumanas, desumanizando aquele que 

o produzia.  

A máquina que produz, em grande escala, tem provocado aumento da objetividade 

humana e escassez de subjetividades. Pensamos, reificados pelo sentido do produto, em 

demasiada profusão e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de mais 

humanidade; mais do que inteligência, precisamos de mais afeição e doçura. Sem essas 

virtudes, a vida será a (re) produção da violência dos movimentos objetivos da realidade.  

Percebemos que o desenvolvimento caótico das cidades e, nisto, o dos transportes 

humanos rumou para um destino desconhecido. O motorista de ônibus é o guia desta viagem 

desgovernada. Há quem diga, talvez, que o governo é do capital, mas é improvável que o 

materialismo histórico seja o único responsável pela luz necessária à iluminação desse 

caminho. Esta visão é, todavia, de capital importância (com o perdão do trocadilho) para a 

compreensão de nosso objeto de estudo. Certa vez, falou-se sobre como seria a vida de um 

cidadão em uma sociedade socialista: “ele caça pela manhã, pesca à tarde, pastoreia o gado 

à noitinha e transforma-se em um crítico depois do jantar”. (WALZER, 1977, p. 197).  

Trata-se de um sujeito totalmente integrado aos afazeres da sua comunidade. Esta 

deixa de exercer pressões sobre os sujeitos para a busca de especializações. Perde-se a noção 

de que há funções sociais que devem ser empenhadas por indivíduos determinados. O 

capital deixa de ditar o que se exerce na comunidade. Se fôssemos realizar um paralelo com 

o trabalhador objeto de nosso estudo, diríamos: ele dirige de manhã, à tarde e se desloca 

para a sua casa à noite. O seu trabalho é resultante da especialização capitalista. 

As ciências operaram uma divisão quase insuperável do indivíduo: às ciências 

médicas reservou-se o “corpo”, ente biológico constituído por matéria orgânica, à 

Psicologia, em grande parte, ficou com o “sujeito”, ser psíquico que habita na mente 

humana, enquanto o direito ficou com a “pessoa” (humana), este ser que parece integral, 

mas se perde no abstrativismo das definições jurídicas.  
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Maurice Merleau-Ponty, filósofo/psicólogo buscou operar uma fusão ao pontuar 

que o corpo, enquanto parte material de nós mesmos, não é somente massa biológica, mas 

é existência enquanto relação com o mundo. “Para a teoria merleau-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”. (ALCANTARA, 

2015, p. 37). 

A valorização do trabalho exigida do trabalhador, o que se insere nas campanhas 

pela eficácia e eficiência laborais, muitas vezes, está para além das capacidades do sujeito, 

enquanto profissional que se relaciona com o seu objeto de trabalho, o ônibus, como 

elemento alienante de sua vivência no mundo. 

 

1.7 A SAÚDE E O TRABALHADOR  

 

Pode-se definir trabalho como toda atividade de transformação da natureza; todavia, 

a atividade de transformação da natureza não é exclusiva do homem, já que qualquer ser 

vivo a realiza também. O trabalho pode ter consequências negativas para a saúde do 

trabalhador, de acordo com as condições de trabalho em que este está inserido. (BRASIL, 

2008). 

Para a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), trabalho é:  

 

Art. 6º, § 3º- Conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 
 

O termo saúde do trabalhador surgiu no Brasil a partir do Movimento pela Reforma 

Sanitária, que se intensificou no país a partir da década de 1980, tendo, na Reforma Sanitária 

Italiana, seu exemplo inspirador. Inicia-se, assim, a importante trajetória da atenção à saúde 

do trabalhador no Brasil e no mundo. 

As condições de ambiente de vida, convívio com os meios sociais e de trabalho 

influenciam seu estado de saúde, de maneira que podem desencadear o surgimento de 

doenças ou mesmo levar à morte. São muitos os determinantes de saúde que constituem a 

condição de vida de um indivíduo como trabalhador. São importantes fatores: relações 

sociais no ambiente de trabalho, alimentação, moradia, saneamento, educação, transporte e 

lazer. Estes podem influenciar direta ou indiretamente a saúde do trabalhador. 
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No entanto, ressalta-se que o conhecimento do trabalhador é fundamental para que 

haja mudança na realidade, o que pressupõe sua participação efetiva no processo educativo. 

Entendemos que essa educação participativa contém potencial para desenvolver, nos 

trabalhadores, capacidade crítica diante do cotidiano do trabalho e convívio interpessoal.  

Essa postura crítica fará com que os trabalhadores atuem diante das situações de 

risco e conflitos de forma a evitar os adoecimentos e acidentes de trabalho, levando à 

consideração de um trabalho digno não como definição do catálogo de direitos fundamentais 

inscrito na Constituição brasileira, mas como construto obtido por quem vivencia a prática 

laborativa em situações diferentes. As mãos dos trabalhadores são as que podem escrever a 

definição válida da dignidade do trabalhador.  

Assim, a saúde do trabalhador é abordada como forma de identificar e estudar o 

meio ambiente do trabalho e seus condicionantes, visando ao entendimento das práticas e 

atuações dos trabalhadores. Entende-se por saúde do trabalhador: 

 

O conjunto de conhecimentos oriundos de diversas disciplinas, como Medicina 
Social, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Clínica Médica, Medicina do Trabalho, 
Sociologia, Epidemiologia Social, Engenharia, Psicologia, entre tantas outras, que 
aliado ao saber do trabalhador sobre seu ambiente de trabalho e suas vivências 
das situações de desgaste e reprodução estabelece uma nova forma de 
compreensão das relações entre saúde e trabalho e propõe uma nova prática de 
atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção nos ambientes de trabalho. 
(NARDI, 1997, p. 23). 
 

A Enfermagem, disciplina que tem o cuidado como seu objeto, atua na saúde do 

trabalhador, intitulando-se “Enfermagem do Trabalho”. Esta, 

 

[...]  tal como é exercida atualmente, é o resultado de um processo evolutivo que 
começou nos finais do Século XIX na Inglaterra, porém os primeiros enfermeiros 
atuantes nesta especialidade atuaram na indústria prestando cuidados, centrados na 
prevenção e no tratamento de doenças e lesões relacionadas à atividade laboral a 
trabalhadores nos serviços de saúde das empresas, prestando ainda assistência de 
saúde à família dos trabalhadores e à comunidade. (ROGERS, 1997 apud DURAN; 
ROBAZZI; MARZIALE, 2007, p. 417) 

 

Desta forma, a saúde do trabalhador se faz presente no contexto interdisciplinar, 

priorizando sua atuação, identificando os prováveis riscos, visando melhorar este ambiente. 

Assim, pode-se dizer que a Saúde do Trabalhador surge enquanto uma prática social. 

Contribui desta arte, para a transformação da realidade de saúde dos trabalhadores, a partir 

da compreensão dos processos de trabalho. 
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Desta maneira, cabe ressaltar a importância da saúde do trabalhador no ambiente 

de trabalho, conforme descrito por esta Lei – a nº 8.080/1990. Assim, a atuação nesta área 

vincula a prevenção em saúde como proposta de minimizar danos e agravos à saúde do 

trabalhador.  

Neste contexto, o trabalho é um direito fundamental do ser humano, devendo ser 

realizado em condições que contribuam para uma melhor qualidade de vida, garantindo a 

integridade física, mental e espiritual asseguradas pelas políticas do SUS no campo de saúde 

do trabalhador.  

Ressalta-se, nesse cenário, que atualmente modificações ocorreram no processo de 

trabalho e na saúde do trabalhador, fato esses que não se encontram presentes em todas as 

práticas laborativas, em razão do não cumprimento das leis trabalhistas. 

 

1.8 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para exercermos nossas atividades profissionais e pessoais, precisamos nos mover, 

seja andando, seja de transporte público ou privado, pelo mar ou pela terra: encurtamos as 

distâncias. O ônibus é um dos modais de deslocamento coletivo mais usado no Brasil e, 

também, no estado do Rio de Janeiro, seja como transporte principal ou de conexões entre 

modais como barcas, trens e metrô.  

Com o agravamento da crise econômica brasileira em 2015, o setor rodoviário sofreu 

grandes impactos. As cidades de Curitiba e Goiânia foram as que mais sofreram com a queda 

de passageiros pagantes; consequentemente, ajustes de pessoal, horários e investimentos foram 

inevitáveis. O levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU) concluiu que 24,7 milhões de usuários deixaram de andar de ônibus na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro no ano de 2015, em comparação ao ano de 2014 (O DIA, 

2016). A causa principal para este impacto negativo foi o desemprego, já que a maioria dos 

passageiros utiliza o ônibus para exercer sua própria atividade econômica.  

O impacto da crise política e econômica brasileira influenciou o preço dos 

combustíveis e os investimentos no setor da mobilidade urbana, como o adiamento da 

renovação da frota de ônibus, por exemplo. O motorista de ônibus no Rio de Janeiro está no 

centro destes impactos causados pela crise econômica. A dupla função motorista-cobrador foi 

ganhando espaço no cotidiano do transporte coletivo. Ela retira o espaço da cadeira do cobrador 

e acrescenta dois bancos para os passageiros. Dá-se uma gratificação no vale-alimentação dos 
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motoristas pela dupla função; porém, o valor desta bonificação nem sempre é suficiente para 

compensar os problemas atrelados à esta nova atribuição. 

“Fale ao motorista apenas o indispensável”. Esta frase, geralmente, está no interior dos 

ônibus. Ela é um alerta para que os passageiros não desviem a atenção do motorista, que está 

dirigindo, e tenta inibir a permanência de passageiros na cabine, limitando, assim, o espaço 

entre o motorista e o cliente.  

O tempo verbal do “fale” é imperativo afirmativo; porém, o imperativo transcende o 

verbo e afeta o comportamento dos clientes que não costumam cumprimentar o motorista com 

um bom dia, boa tarde ou boa noite, aumentando a distância interpessoal, mesmo estando no 

mesmo espaço físico. A invisibilidade pública foi estudada pelo psicólogo Fernando Braga da 

Costa (2002), hoje doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Em 2002, sua 

dissertação de Mestrado apresentou a problemática da invisibilidade pública. Por oito anos, o 

psicólogo se vestiu como gari, e experimentou as sensações de ser invisível. Compreendeu que 

a percepção humana se detém na divisão social do trabalho que o sujeito realiza. O que o estudo 

apontou é uma realidade vivenciada pelos motoristas de ônibus: a percepção humana é 

prejudicada e atrelada à divisão social do trabalho que o outro exerce; deixa-se de enxergar o 

homem e se passa a confundi-lo com a função que exerce.   

Somos sociais: a interação com o outro influencia nosso comportamento, nosso 

pensamento, nosso humor, nosso discurso; a partir da experiência deste pesquisador, a 

invisibilidade pública ou a invisibilidade social tornou-se visível à academia, permitindo novos 

estudos sobre a temática. Parece um contra-senso: a atividade motorista de ônibus torna-se 

invisível para os usuários, e o trabalhador é excluído da sua própria profissão. O motorista se 

constitui nos cruzamentos, nas passagens. (ZAMBONI; BARROS, 2012, p. 323). Considerando 

o motorista de ônibus um profissional a apreender, o presente projeto apresenta como questões 

norteadoras: 

1. Qual a compreensão que se pode ter acerca da percepção da vivência de ser 

motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana a partir do referencial merleau-

pontyano? 

2. Que descrições podem ser feitas acerca do fenômeno da percepção da vivência 

de ser motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana? 

3. Quais discussões podem ser suscitadas a respeito do fenômeno do ser motorista 

de ônibus no contexto da mobilidade urbana a partir do referencial merleau-pontyano? 
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4. De que maneira propostas poderão ser possibilitadas, de cunho fenomenológico, 

que busquem uma nova reformulação à problemática levantada pela tese a partir da escuta dos 

motoristas de ônibus?  

 

1.9 OBJETIVOS 

 

 Geral  

Compreender a percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto da 

mobilidade urbana a partir do referencial merleau-pontyano. 

 Específicos  

1. Descrever a percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto 

da mobilidade urbana a partir do referencial merleau-pontyano; 

2. Discutir a percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto 

da mobilidade urbana a partir do referencial merleau-pontyano e das ciências do cuidado 

em saúde; 

3. Propor possibilidades de cunho fenomenológico que busquem uma nova 

reformulação à problemática levantada pela tese a partir da escuta dos motoristas de 

ônibus. 

 

1.10 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta deste estudo tem por justificativa a realização dos jogos olímpicos e 

paraolímpicos de 2016 e as obras de aprimoramento para o deslocamento da população em toda 

a cidade, visando melhor mobilidade urbana e, principalmente, melhor condição do trânsito. 

Com a melhoria do trânsito para as Olimpíadas, é esperado um legado de obras que beneficiem 

os usuários e, também, trabalhadores que movimentam diariamente a cidade. As consequências 

positivas destas obras poderão ser desfrutadas pelos motoristas na cidade do Rio de Janeiro. 

Dar voz ao motorista de ônibus neste momento de transição é uma possibilidade de contribuição 

para uma identidade profissional, pautada na visibilidade e na importância destes motoristas 

para a sociedade em geral. A valorização do trabalho é uma atitude de promoção de saúde, pois, 

o protagonismo dos motoristas de ônibus é quesito para a manutenção dos serviços à população 

e a permanência do próprio trabalhador no setor do transporte.  
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As relações entre sujeito e trabalho merecem atenção a fim de não anular a vida do 

ser em função do ter ou fazer. Para a maior parte de nós, a natureza é apenas um ser vago e 

distante, sufocado pelas cidades, pelas ruas, pelas casas, e, sobretudo pela presença dos 

outros homens. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 49). 

Todos os dias, milhares de pessoas acordam para irem para o trabalho, enquanto 

outras, pela manhã, retornam de suas atividades. Muitas delas, principalmente nas grandes 

cidades, utilizam o ônibus como transporte nesse trajeto de ir e vir.  

Sabemos que a vida pós-contemporânea é repleta de desafios: locomover-se na 

cidade também é desafiador. A título de exemplo, o Brasil já possui um carro para cada seis 

habitantes (SILVA, 2011, p. 1), e esta estatística tende a crescer, com a chegada de novas 

montadoras automotivas.  

Torna-se impensável, em curto espaço de tempo, alguma transformação do sistema 

público de transporte que reduza a importância dos ônibus como principal veículo nos dias 

de hoje.  

Sobre a situação dos trabalhadores rodoviários, máxime a dos motoristas, eles não 

trabalham em um local fixo: sua jornada de trabalho é realizada nas agitações do trânsito, 

além de não possuírem poder de decisão sobre quem frequenta sua ferramenta de trabalho. 

No ônibus, a relação interpessoal com os clientes é necessária, porém é fonte de estresse e 

também de sintomas no profissional. Dirigir um transporte coletivo é, ao mesmo tempo, 

uma atividade individual e coletiva – a razão do serviço prestado é transportar os clientes, 

porém é inevitável os conflitos na seguinte relação: motorista-cliente. 

Ainda que a dignificação das relações de trabalho seja papel de todos os envolvidos 

com o sistema de transporte público, máxime o rodoviário, que é objeto de estudo deste 

trabalho, este processo não deve ficar circunscrito à alçada das empresas, mas, também, 

deve ser papel dos usuários, dos próprios motoristas de ônibus, dos demais motoristas e dos 

acadêmicos que se debruçam a analisar o fenômeno.  

O transporte público brasileiro passa por mudanças, em destaque as resultantes das 

pressões pela redução de emissão de poluentes. Em breve, cremos que haverá maior 

incentivo à redução de transportes egoístas poluentes, que são aqueles que se destinam à 

locomoção individual/familiar, e aumento de transporte individual não poluente e de massa. 

Este tema é recorrente e bastante fornido de pesquisa, mas a vivência dos trabalhadores, a 

experiência dos motoristas, ainda é prática quase inexistente.  
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Importante considerar que saúde no trabalho e trabalho digno são temas que dizem 

respeito a todos da sociedade, uma vez que, não importa em qual área se encontra o trabalho.  

Na ordem capitalista, é uma exigência inafastável. 

Falou-se, em passo atrás, que as relações capitalistas acabam por alienar o 

indivíduo: o motorista de ônibus, embora pouco valorizado, é um especialista em sua 

função. Passa muitas horas ao volante, disto lhe resultando poucas horas para o 

desenvolvimento de outras potencialidades. A discussão em garagens de ônibus, através da 

fala livre dos trabalhadores em questão, é uma importante ferramenta de construir a 

emancipação do indivíduo.  

Os desafios a serem superados, que afetam qualquer relacionamento pessoal, 

partem desde um trabalho fortemente burocrático, baixo incentivo e desvalorização do 

funcionário. Toda energia pulsional acumulada necessita de uma via de descarga, isto é, 

precisa ser canalizada de maneira apropriada.  

A satisfação no trabalho é a base para a qualidade de serviços. Para isso, são 

necessários investimentos em novas tecnologias, para a promoção de maior conforto e bem-

estar aos funcionários.  

O corpo (dignidade humana) deste profissional, na expressão merleau-pontyana, 

responde às convocações mistas de emoções, como raiva, compaixão, solidariedade, alegria, 

etecetera. A atividade do motorista de ônibus resiste e existe dotada de pluralidade de 

saberes, sentidos que lutam para permanecerem pelos mundos que habitam. 

Para direcionar o tema de pesquisa e formular as questões norteadoras e os objetivos 

desta tese, foi realizado o Estado da Arte e a busca de trabalhos acadêmicos e científicos nas 

bases de dados. A busca comprovou que as percepções dos motoristas de ônibus não são 

realizadas na primeira pessoa, e sim com dados numéricos, apontando sempre para resultados 

epidemiológicos, desconsiderando o discurso do trabalhador. O Estado da Arte é o capítulo 

seguinte desta tese. 

 

1.11 RELEVÂNCIA 

 

Discursando sobre a mobilidade urbana, esta pesquisa poderá contribuir no aspecto dos 

Recursos Humanos, visando à compreensão do motorista de ônibus enquanto sujeito, enquanto 

trabalhador. A implicação social pode retornar na prática, com sugestões de prevenção de acidentes 

de trânsito e cuidado ao profissional do transporte coletivo. 
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A mobilidade constitui uma das principais condições materiais para que a cidade 

cumpra suas funções. Compreender, a partir do arcabouço teórico de Merleau-Ponty, a 

percepção do motorista de ônibus no controle de sua atividade que é dirigir, e o que ele 

compreende ser o motivo pelo qual o ser humano se reúne em aglomerações urbanas – espaços 

marcados por culturas, atividades econômicas, instituições e características geográficas 

próprias que as distinguem do mundo rural – está no fato de que o espaço urbano propicia 

intensas trocas. (MARRARA, 2015, p. 122). 

O trabalho do motorista de ônibus, indispensável para a manutenção da rotina urbana, 

merece ser observado de forma mais sensível, com maior atenção, pois esses profissionais têm, 

como função remunerada, transportar vidas, oferecendo um serviço de qualidade e, sobretudo, 

realizado com segurança. Cabe ressaltar que importa ao conhecimento acadêmico não somente 

o ser humano que desempenha esse trabalho e sua percepção acerca deste, e sim, também, a 

organização institucional que o emprega e lhe confere (ou não) ferramentas necessárias e 

suficientes para que atinja seu potencial profissional e interpessoal, na convivência com outros 

indivíduos, sejam eles colegas de trabalho ou usuários dos serviços rodoviários. As relações 

tecidas e estabelecidas no contexto de trabalho podem favorecer o surgimento de sensações de 

bem-estar, bem como, também, inversamente, insatisfação e adoecimento. 

Conhecer e buscar compreender a percepção do motorista de ônibus em relação à sua 

vida laboral favorece não somente a eles próprios, oferecendo-lhes escuta e espaço para seu 

discurso e o reconhecimento de suas necessidades e dores; esta ação afeta, também, todo o 

funcionamento do transporte coletivo urbano, pois, como seres humanos, dotados de 

subjetividade e singularidade, são carecedores de cuidado. O cuidado inicia-se no si mesmo e, 

a partir daí, exterioriza-se. Assim, o autocuidado, sendo assertivamente efetuado, atinge o 

cuidado para com o outro. E, o motorista de ônibus, ao lidar com a população, tendo encontrado 

o seu bem-estar físico e mental, terá seu trabalho como reflexo disso. 

Desde 2013, os trabalhos relatavam a importância desta categoria profissional, os 

desafios a serem superados, a saúde ocupacional, as possíveis melhoras para o setor e para as 

pessoas; os trabalhos apresentavam, também, resultados de pesquisas bibliográficas e de 

pesquisa descritiva, relatos de experiências enquanto a autora atuou em uma empresa de 

transporte coletivo sob a função de psicóloga organizacional e do trabalho, responsável por 

todos os processos que envolviam desde o recrutamento de novos profissionais e treinamentos 

até o desligamento dos profissionais da empresa.  
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 Destaca-se a internacionalização como uma possibilidade única de valorização da 

imagem dos motoristas de ônibus enquanto profissionais que fazem parte do cotidiano de vida 

da população e que, muitas vezes, não recebem o merecido respeito. Acompanhou-se e se andou 

de ônibus pelos países e pelas cidades exibidas nos pequenos mapas da Figura 1, dentro e fora 

do Brasil, e foi possível, assim, perceber, enquanto passageira, que aos usuários é necessário 

uma conscientização sobre esse profissional, e não tratar o transporte apenas como um serviço, 

mas sim a possibilidade de manutenção de uma relação altera e respeitosa com o condutor.  

A implicação da autora enquanto passageira, pesquisadora e psicóloga é a de  desvelar 

os sentidos dos motoristas de ônibus, oferecendo escuta qualificada, revelando os sentidos da 

profissão não para quem utiliza o serviço, mas sim para quem faz acontecer, todos os dias, 

independentemente do clima, das condições das empresas e dos próprios ônibus – os motoristas. 

Que essa voz possa ser ouvida e compreendida para a melhoria da percepção da população e 

das condições por parte das empresas e, também, para os próprios profissionais do transporte 

coletivo. 
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Figura 1 - Transmissão acadêmica sobre a percepção dos motoristas de ônibus ao longo do Mestrado e Doutorado 

(2013-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  
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Nesse caminho, apresenta-se o objeto do estudo: a percepção da vivência de ser 

motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana, a partir da perspectiva fenomenológica 

de Merleau-Ponty. A tese a ser defendida é que, a partir da compreensão da vivência do 

motorista, da sua importância e do seu protagonismo, é possível superar a invisibilidade social, 

firmar um compromisso de uma direção mais consciente e prevenir acidentes, promover saúde 

aos motoristas de ônibus que fazem do ônibus seu escritório e a garantia de uma viagem segura, 

que é parte compartilhada entre o trabalhador e o usuário do transporte coletivo, pois, com a 

melhora na qualidade do serviço, tal impacto refletirá na saúde dos usuários que, muitas vezes, 

já embarcam estressados no coletivo, devido à demora em chegar ao seu destino, culpando o 

motorista por este fato.  
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2 ESTADO DA ARTE 

 

A profissão motorista de ônibus é universal. Nesta atividade, o trabalhador está 

exposto às vibrações sonoras agudas, a vírus, bacilos, temperaturas elevadas, à privação 

alimentar, exposto à possibilidade de queda nos degraus que o leva à cabine de trabalho; porém, 

a principal exposição é a relação interpessoal: a relação com os colegas de trabalho, a 

organização institucional e os passageiros.  

A política de saúde do trabalhador é de grande importância para o desenvolvimento e 

evolução preventiva para a saúde pública, considerando a subjetividade e as relações 

interpessoais, intervindo com a prática educativa de prevenção a agravos à saúde, bem como 

agindo efetivamente na prevenção dos acidentes de trabalho, que são explicados como uma 

ação exclusiva e isolada do trabalhador, como um ato inseguro, e ação na prevenção de doenças 

ocupacionais específicas da atuação de agentes sobre o organismo do trabalhador, como os 

agentes biológicos e exposição a agentes externos.  

No entanto, ressalta-se que o conhecimento do trabalhador é fundamental para que 

haja mudança na realidade, o que pressupõe sua participação efetiva no processo educativo. 

Entendemos que essa educação participativa contém potencial para desenvolver, nos 

trabalhadores, capacidade crítica diante do cotidiano do trabalho e convívio interpessoal. Essa 

postura crítica fará com que os trabalhadores atuem diante das situações de risco e conflitos de 

forma a evitar os adoecimentos e acidentes de trabalho. 

O trânsito é o ambiente de convívio mesclado. A circulação de pedestres e veículos de 

grande e pequeno porte orquestra a mobilidade urbana, que é a condição de deslocamento da 

população nos grandes centros. Os ônibus são os maiores responsáveis pelo ir e vir das pessoas; 

é neste cenário que podem surgir os agravos à saúde do motorista de ônibus. 

Na relação com o passageiro, o motorista de ônibus experiencia um misto de 

sensações, desde a satisfação de executar o trabalho de conduzir pessoas ao destino desejado a 

conflito gerado por falhas na comunicação, desrespeito ao seu lugar de motorista de ônibus, 

fazendo o corpo sentir os percalços do relacionamento interpessoal. Além de ser responsável 

por vidas que estão dentro do coletivo, o motorista de ônibus é responsável pela máquina que 

dirige, na visão organizacional. Diante de tantas responsabilidades e à exposição a agentes 

estressores, o trabalhador pode adoecer psiquicamente, necessitando de atenção psicológica.  

O objetivo deste Estado da Arte é caracterizar as produções brasileiras e internacionais 

publicadas acerca dos impactos à saúde do motorista de ônibus, buscando as melhores 
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evidências disponíveis para embasar as discussões da tese intitulada “A Percepção da Vivência 

de Ser Motorista de Ônibus no Contexto da Mobilidade Urbana: Um Estudo em Merleau-

Ponty”, e analisar os resultados desta pesquisa de forma crítica para contribuição, com 

informações proeminentes, com o intuito de relacionar as evidências discutidas com a prática 

de cuidado ao motorista de ônibus.  

Os objetivos específicos são: caraterização das produções científicas quanto às 

metodologias utilizadas e suas evidências; caracterizá-las quanto aos tipos de agravos 

apresentados por estes estudos e, ainda, identificar as principais possibilidades de promoção à 

saúde do motorista de ônibus. 

Para maior aprofundamento nas produções acadêmicas acerca do motorista de ônibus, 

foi realizada uma busca no banco de teses da CAPES, utilizando as palavras-chave “motorista 

de ônibus” e “saúde”, conectas pelo operador booleano “and”. Foram encontrados 10082 

registros de dissertações e teses. O refinamento foi realizado a partir do recorte temporal de 

2012 a 2016. Foram selecionadas 10 dissertações e duas teses, de várias áreas do conhecimento, 

garantindo, assim, a interdisciplinaridade da temática. Os estudos foram lidos na íntegra e, a 

seguir, apresenta-se a categorização dos resultados. 

 

Quadro 1 - Categorização das dissertações e teses selecionadas para o Estado da Arte (N=12). 2016. 

  
Artigo 

 
Autor 

Tipo do 
Estudo 

 
Profissão 

 
Instituição do Autor 

 
Ano 

1 Síndrome de Burnout em 
Motoristas de Ônibus no 
Município de João Pessoa – 
PB 

NÓBREGA, J. R. S. Transversal Médico Universidade Católica de 
Santos. Programa de Pós-
Graduação em Saúde 
Coletiva Mestrado em 
Saúde Coletiva – SP 

2015 

2 Prazer e Sofrimento no 
Trabalho: estudo sobre os 
motoristas de uma empresa 
de ônibus da cidade de Belo 
Horizonte 

LIMA, D. S. Estudo  
de 

Caso 
 

Administradora Mestrado em 
Administração da 
Faculdade Novos 
Horizontes – MG 

2015 

3 Fatores associados ao 
excesso de peso e à 
obesidade em motoristas e 
cobradores do transporte 
público da região 
metropolitana de belo 
horizonte, Minas Gerais 

SOUZA, L. P. Estudo 
Transversal 

Enfermeiro Programa de Pós-
Graduação da Escola de 
Enfermagem da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais – MG 

2015 

4 Fatores de risco 
psicossocial do trabalho 
associados ao adoecimento 
psíquico dos motoristas de 
ônibus urbano 

CARVALHO, R. B. Estudo 
Exploratório 

Médico Programa de Pós-
Graduação em Saúde 
Pública da Universidade 
de São Paulo – SP 

2015 

5 Condições de trabalho do 
motorista e cobrador de 
ônibus urbano de 
passageiros na Região 
Metropolitana do Recife: 

PINTO, A. B. B. H. Revisão  
de Literatura 

Design Programa de Pós-
Graduação em Design do 
Centro de Artes e 
Comunicação da 
Universidade Federal de 
Pernambuco – PE 

2014 
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proposta de material para 
capacitação 

6 Sentidos do Trabalho para 
Motoristas de Transporte 
Coletivo Urbano de Um 
Município do 
Interior do Rio Grande do 
Sul 

GONÇALVES, J. Estudo 
Descritivo 

Psicóloga Programa de Pós-
Graduação em Psicologia 
– RS 

2014 

7 Fatores de estresse para o 
motorista e o usuário do 
transporte coletivo do 
Distrito Federal e a 
percepção de um em 
relação ao outro 

SILVA, A. M. M. Revisão de 
Literatura 

Engenheira Departamento de 
Engenharia Civil e 
Ambiental da Faculdade 
de Tecnologia da 
Universidade de Brasília 
– DF 

2014 

8 Fatores ergonômicos dos 
assentos para motoristas de 
ônibus rodoviários 

QUADROS, R. C. Estudo 
Experimental 

Design Pós-Graduação em 
Design do Centro de 
Artes, Universidade do 
Estado de Santa Catarina 

2014 

9 Vibração de corpo inteiro 
em motoristas de ônibus: 
associação com variáveis 
de aptidão física e dor 
lombar 

PORTELA, B. S. Estudo 
Descritivo 

Educador Físico Programa de Pós-
Graduação em 
Educação Física do Setor 
de 
Ciências Biológicas da 
Universidade Federal do 
Paraná – PR 

2014 

10 Nível de Atividade Física 
em Trabalhadores do 
Transporte 
Coletivo Urbano da Cidade 
de Pelotas/RS 

MOURA NETO, A. 
B. 

Estudo 
Transversal 

Educador Físico Mestrado em Educação 
Física da Universidade 
Federal de Pelotas – RS 
 

2012 

11 Avaliação de Motoristas 
Expostos ao Curso para 
Condutores de Veículo de 
Transporte Coletivo de 
Passageiros 

SILVA, M. N. Estudo 
Exploratório 

Engenheiro Programa de Pós-
graduação em 
Engenharia de 
Transportes, COPPE, da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – RJ 

2012 

12 Perfil Alimentar e 
Antropométrico de 
Motoristas do Transporte 
Coletivo Urbano da Cidade 
de Pelotas/RS 

FERRAZ, M. T. C. Transversal Nutricionista Pós-Graduação de 
Mestrado em Nutrição e 
Alimentos da 
Universidade Federal de 
Pelotas – RS 

2012 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

2.1 RESULTADOS: DISSERTAÇÕES E TESES SELECIONADAS 

 

 A partir das dissertações e teses selecionadas, pode-se afirmar que cinco dissertações 

(17,0%) foram oriundas da Região Sul do Brasil e outras cinco (17,0%) da Região Sudeste, 

uma (8,0%) da Região Nordeste, e uma (8,0%) da Região Centro-Oeste. De acordo com o ano 

de publicação dos trabalhos, no ano de 2012, foram defendidos três deles (25,0%) e, em 2014, 

foram defendidos cinco trabalhos (42,0%) e, em 2015, foram defendidos quatro (33,0%). As 

profissões dos pesquisadores são: dois médicos (17,0%), dois engenheiros (17,0%), dois 

educadores físicos (17,0%), dois designers (17,0%), uma nutricionista (8,0%), uma psicóloga 

(8,0%), um enfermeiro (8,0%) e uma administradora (8,0%). A maior parte das abordagens são 

quantitativas, correspondendo a nove trabalhos (75,0%). Houve maior número de 
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delineamentos transversais. Três são pesquisas qualitativas (25,0%). Os estudos foram 

desenvolvidos, em sua maioria, nas universidades públicas espalhadas pelo país. Apenas dois 

foram realizados em instituições privadas. 

 A seguir, apresentam-se, no Quadro 2, os trabalhos de propostas quantitativas. 

 

Quadro 2 - Estudos selecionados de abordagem quantitativa (N=8). 2016. 

 Objetivos Gerais Resultados 
1 Avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout na população 

de motoristas de ônibus e reconhecer quais as características 
que estão associadas à presença ou ausência da referida 
síndrome. 

Apenas 2,0% dos participantes apresentou os critérios de nível alto 
de Esgotamento Emocional (EE) e de Despersonalização (DP), 
simultaneamente a nível baixo de Realização Pessoal no Trabalho 
(RP), sendo considerados como acometidos pela Síndrome de 
Burnout. Todavia, observou-se destacada prevalência (96,0%) de 
motoristas no nível médio de risco para a Síndrome de Burnout. Este 
dado revela-se alarmante, haja vista que o Burnout, resposta aos 
estressores interpessoais crônicos no trabalho, ocorre através de um 
processo gradativo, tornando-se cumulativo, o que não isenta, 
portanto, este grande grupo de motoristas (classificados como nível 
de risco médio) dos danos psicoemocionais advindos da síndrome, 
apesar de atenderem parcialmente aos critérios relacionados aos 
componentes dimensionais (EE, DP, RP) do Burnout. 

3 Analisar os fatores associados à obesidade e ao excesso de 
peso em trabalhadores do transporte coletivo urbano de 
cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Na análise da obesidade, permanece independentemente associados 
o sexo feminino (RP: 1,55; IC 95%: 1,18-2,05), estar nas faixas 
etárias dos 31 aos 40 anos (RP: 1,90; IC 95%: 1,37-2,64) e dos 41 
aos 50 anos (RP: 2,10; IC 95%: 1,49-2,95) e inatividade física (RP: 
1,70; IC 95%: 1,06-2,71). A proporção da obesidade foi baixa, 
quando comparada com outros estudos nacionais e internacionais. 
Entretanto, esta merece destaque, pois por se tratarem de 
trabalhadores com emprego formal, o que poderia ser um fator de 
proteção comparado com o trabalhador desempregado, a proporção 
deste desfecho chama atenção. 

4 Verificar o nível de sintomas ansiosos e depressivos referidos 
e traçar o perfil de uso de álcool nos motoristas de ônibus 
urbano da região metropolitana de São Paulo, que buscavam 
atendimento médico; identificar fatores de risco psicossocial 
do trabalho associados a este perfil. 
 

Resultados: 93,1 por cento consideram seu trabalho como de alta 
demanda psicológica e 87,4 por cento consideram ter baixo grau de 
controle sobre as atividades. 81,6 por cento posicionam-se na 
categoria de trabalho de alta exigência do Modelo Demanda-
Controle e 57,5 por cento referem ter baixo suporte social. 61,5 por 
cento avaliam que há desequilíbrio na relação esforço-recompensa 
e 77,6 por cento consideram alto seu comprometimento pessoal com 
o trabalho. Pelo Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa, 55,2 
por cento dos casos estão expostos à situação considerada como de 
risco mais intenso de adoecimento. 60,9 por cento e 70,3 por cento 
dos casos apresentam sintomas sugestivos de diagnóstico de 
depressão e ansiedade, respectivamente. 13,8 por cento da amostra 
referem uso de álcool compatível com abuso/dependência. Ser 
mulher, ter menor idade, apresentar desequilíbrio esforço-
recompensa e ter alto grau de comprometimento com o trabalho 
foram associados a sintomas indicativos de quadro depressivo. 
Apresentar desequilíbrio esforço-recompensa e ter alto 
comprometimento com o trabalho foram associados a sintomas 
indicativos de quadro de ansiedade. Ter baixo nível de apoio social 
foi associado ao indicativo de abuso/dependência de álcool. 

8 Apontar melhorias a fim de oferecer subsídios à definição de 
requisitos para o desenvolvimento de produtos do setor de 
transporte rodoviário, com enfoque nos assentos de postos de 
trabalho de motoristas. 

Foram identificadas as diferenças entre a teoria e prática (mercado), 
evidenciando-se as necessidades aplicadas na eficácia, eficiência e 
satisfação dos motoristas na interação com seu instrumento de 
trabalho e a relação do design com relação às atividades diárias 
destes motoristas que realizam seu trabalho em longas jornadas de 
viagens que incluem: necessidade de deslocar o banco no sentido 
horizontal para colocar-se e sair do assento, número excessivo de 
movimentos repetitivos, revestimento do assento de material 
sintético, ocasionando desconforto devido à transpiração; problemas 
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posturais, dentre outros fatores relacionados ao posto de trabalho do 
condutor. 

9 Investigar a relação entre a exposição à vibração de corpo 
inteiro, prevalência de dor lombar e nível de aptidão física em 
motoristas de ônibus urbanos da cidade de Curitiba. 

Os resultados das medições de vibração de corpo inteiro 
demonstram diferença significativa entre os modelos de veículos, 
caracterizando os ônibus convencionais e articulados nos eixos y e 
z com maiores níveis de vibração. Em relação à prevalência de dor, 
foi encontrado que os motoristas que trabalham com veículos 
convencionais e articulados apresentaram maior prevalência de dor 
lombar com 57,5 e 60,0%, respectivamente. Destaca-se que o fator 
ergonômico postural ao dirigir foi o principal indicador de dor nessa 
amostra. Com isso, é visto que o modo como o motorista posiciona 
o corpo tem contribuição significativa na chance de desenvolver dor 
na coluna lombar. Como pode ser visualizado, a vibração de corpo 
inteiro pode certamente influenciar na prevalência de dor lombar, 
mas, ainda, são verificadas associações com outros desfechos, os 
quais podem até causar óbitos nos trabalhadores expostos. 

10 Descrever as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores 
do transporte coletivo urbano de uma cidade de médio porte 
do sul do Brasil. 

Quase 40,0% dos trabalhadores não atingiram o mínimo de 
atividade física recomendada para promoção da saúde e 3/4 foram 
classificados nas categorias de sobrepeso/obesidade pelo IMC. A 
prevalência de dor nas regiões lombar, torácica, pescoço e ombros 
foi cerca de 40,0% e 9,0% dos entrevistados foram sugestivos de 
transtornos psiquiátricos menores. Motoristas e cobradores 
apresentam prevalências preocupantes de fatores de risco para 
doenças crônicas. São necessárias implementação de programas de 
incentivo a prática de atividades físicas, adequação nas 
rotinas de trabalho, assim como adoção de hábitos saudáveis, além 
da qualificação das vias e aumento da segurança pelos órgãos 
públicos, para melhora da qualidade de vida. 

11 Avaliar o impacto do treinamento de segurança sobre 
motoristas de transporte coletivo de passageiros por ônibus 
do Município do Rio de Janeiro. 

1) Abordagem da gestão do conhecimento nas organizações, com 
objetivo de identificar impactos trazidos pela transferência de 
conhecimento entre funcionários. 2) Compreensão de que 
disseminação de conhecimentos, saberes e informações contribui 
para o aumento da qualidade, produtividade e competitividade na 
empresa, impactando grau de envolvimento e comprometimento dos 
colaboradores, aumento da motivação, da conectividade, do 
estímulo às potencialidades, na criação de condições próprias ao 
aprendizado e nas trocas de informações, na redução de despesas 
com manutenção e aquisição de combustível, peças e lubrificantes. 
3)  Percepção de que todo o esforço colocado para a aquisição de 
informações e conhecimentos só passa a ser válido se permitir ação. 
A análise da dinâmica de esclarecimentos de resultados alcançados 
a partir de treinamentos de condutores de veículos de transporte 
coletivo de passageiros amparada, fundamentalmente, em reflexões 
sobre o processo de formação de condutores de ônibus e sobre a 
forma de desenvolvimento do CCVTCP e PRCA procura focar 
possibilidades de melhoria da qualidade de vida da sociedade, por 
intermédio também de melhores modos de garantia do segundo 
direito mais pretendido depois do direito à vida: ir e vir com 
segurança. 

12 Descrever o estado nutricional, o consumo alimentar e o nível 
de atividade física de motoristas de todas as empresas do 
transporte coletivo urbano da cidade de Pelotas/RS. 

Os resultados revelados nesta investigação apontam para uma 
situação de alerta com relação à saúde dos motoristas do transporte 
coletivo urbano da cidade de Pelotas/RS. Tal afirmativa é 
confirmada pela elevada prevalência de excesso de peso observada, 
pelo consumo alimentar inadequado e o fato da grande maioria dos 
motoristas possuirem CC representativa de risco para 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e complicações 
metabólicas. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

 A seguir, no Quadro 3, são apresentados os estudos incluídos no Estado da Arte que 

possuíam abordagem qualitativa. 
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Quadro 3 - Estudos selecionados de abordagem qualitativa (N=4). 2016. 

 Objetivos Gerais Resultados 

2 Descrever e analisar as vivências dos motoristas de uma 
empresa de ônibus de Belo Horizonte. 

A organização do trabalho é considerada estressante e desgastante. 
Na maioria das vezes, o prazo para a execução das atividades 
profissionais é muito exíguo. Há liberdade para fazer sugestão aos 
superiores. Os entrevistados acreditam que deveriam ser mais bem 
remunerados. Eles demonstraram anseio quanto à melhoria da 
qualidade da mobilidade urbana, para minimizar os problemas 
enfrentados, e indicaram que é preciso, também, levar em conta 
outros fatores, como a redução da carga horária. Quanto às 
condições do trabalho, o ambiente é descrito como barulhento, 
quente e muito ensolarado, além de rígido, sendo que em caso de 
violação das normas da empresa ocorrem advertência e suspensão. 
Os entrevistados afirmaram que os veículos não possuem condições 
de operar, que o prazo é cansativo e que há muitas exigências. Os 
entrevistados não acreditam na atuação do sindicato que, para eles, 
atua em parceria com a empresa. Contudo, essa percepção não é 
unânime, pois alguns revelaram que a atuação do sindicato é boa, 
mas as empresas não o respeitam. Quanto às condições de 
segurança, os entrevistados declararam que a empresa não oferece 
segurança. A única iniciativa para tentar minimizar esse problema 
consiste na instalação de câmeras e GPS, mas isso não abrange 
todos. Há dificuldade de controlar a segurança nesse ambiente, uma 
vez que dentro do ônibus o motorista fica praticamente sozinho com 
o passageiro. As relações sócio-profissionais são descritas como 
boas, revelando bom relacionamento entre os colegas e a presença 
de bom humor no trabalho. Os relatos apontam que há mal humor 
somente quando o trabalho aumenta muito. O custo físico decorrente 
do trabalho é assinalado pelo esforço em demasia de braços, pernas, 
pés e mente. Também, é exigido muito esforço na troca de marchas. 
Não foram indicados problemas de saúde física ou mental em 
decorrência do trabalho. 

5 Desenvolver proposta de material para capacitação, 
constando de cartilha e de treinamento direcionado aos 
técnicos responsáveis pela segurança do trabalho e aos 
motoristas e cobradores de ônibus urbano da Região 
Metropolitana do Recife. 

A sobrecarga de trabalho se relaciona com a direção por tempo 
demasiado, em uma jornada de trabalho que ultrapassa o estipulado, 
acompanhada de pressões e monitoramentos no cumprimento de 
horários e rotas, e exigindo não apenas grande empenho do 
trabalhador, mas também afetando seus horários de refeições e 
descansos, visto que as paradas não coincidirem com estes. Juntam-
se a isto certas condições ergonômicas, físicas e ambientais do posto 
de trabalho destes profissionais, caracterizadas como não 
adequadas. São múltiplos aspectos negativos, tais como a 
permanência do modo de sentar (postura), constantes 
inclinações/rotações do tronco e contração de grupos musculares, 
modelagem e regulagem do assento não adaptadas às dimensões do 
corpo, utilização excessiva de equipamentos (marcha, pedais – 
embreagem e freios – etc.) em má conservação, e condições 
ambientais precárias (temperatura alta, exposição demasiada a 
vibrações, ruídos e incidência de luz). 

6 Conhecer qual é o sentido do trabalho e da sua organização 
para motoristas de transporte coletivo urbano. 

As vivências de prazer e sofrimento relacionadas ao trabalho foram 
entendidas através de três categorias, sendo elas a rede de 
relacionamento do motorista, a satisfação e o reconhecimento 
presentes no trabalho e a relação vida pessoal e trabalho. Com 
relação às vivências pertinentes à organização do trabalho, 
percebeu-se que essa se mostra rígida, com cobranças excessivas 
sobre alguns procedimentos de trabalho e, muitas vezes, falta de 
conhecimento e experiência de quem realiza essas cobranças. 

7 Demonstrar que o usuário do sistema de transporte coletivo é 
atingido e tem seu comportamento influenciado por muitos 
dos fatores de estresse que afligem o motorista do transporte 
público. 

A pesquisa demonstrou que 83,8% dos motoristas e 71,8% dos 
usuários acreditam que a frequência de agressividade é baixa em 
relação a eles mesmos. No entanto, quanto à percepção de um em 
relação ao outro, 45,1% dos motoristas acreditam que a frequência 
com que o estresse enfrentado dentro do ônibus e no trânsito deixa 
o usuário agressivo é alta, e 57,4% dos usuários acreditam que a 
frequência com que o estresse enfrentado dentro do ônibus e no 
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trânsito deixa o motorista agressivo é alta. Há entendimento de que, 
nas organizações, em geral, a prática de treinamentos deve fazer 
parte das suas políticas de redução de acidentes e como meio de 
prevenção. Normalmente, nas empresas de transporte de 
passageiros, o treinamento deve ser contínuo para o seu corpo 
operacional (motoristas e cobradores) e usado como uma das formas 
de diminuir o número de acidentes e de mudança de comportamento. 
As empresas de passageiros por ônibus devem criar ou aperfeiçoar 
estruturas para tratamentos quantitativo e/ou qualitativo de dados 
e/ou informações de seus empregados, com a finalidade de manter 
acervos que possam servir de objetos de análise sobre a eficiência 
do desempenho operacional da empresa. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

2.2 DISCUSSÃO: PRODUÇÕES ACERCA DO MOTORISTA DE ÔNIBUS NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Os trabalhos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 centralizaram seus objetivos no sofrimento que o motorista 

de ônibus vive no cotidiano de seu trabalho. A síndrome de Burnout vai na contramão da 

necessidade capitalista de produção. Para Nóbrega (2015), trabalho é a atividade desenvolvida 

pelo homem, atendendo a determinados requisitos e habilidades, para produzir riqueza.  

Porém, da mesma forma que o trabalho pode gerar riqueza, pode expor a riscos e gerar 

adoecimento, caso seja realizado sem os devidos cuidados de prevenção e sem obedecer às 

normas pré-estabelecidas. Ou seja, o trabalho pode ser gratificante se as condições de trabalho 

impostas ao funcionário forem satisfatórias, sobretudo quanto à saúde, higiene e segurança. Do 

contrário, o trabalho pode tornar-se fonte de desgaste físico e mental. (NÓBREGA, 2015, p. 

17).  

A atividade laboral é essencial para o sustento de si e da família do motorista de ônibus; 

porém, o prazer de dirigir, muitas vezes, é substituído pelo sofrimento, como destaca Lima. O 

excesso de carga de trabalho ocasiona horas fatigantes de trabalho e compromete as articulações 

dos motoristas de ônibus, resultando em problemas com os músculos e tendões. A sobrecarga 

dos braços, troncos e pernas causa transtornos musculoesqueléticos, podendo resultar em dano 

permanente, que leva ao afastamento do trabalho. (LIMA, 2015, p. 71). 

O relacionamento interpessoal é parte inafastável no dia a dia do motorista de ônibus, 

que trabalha diretamente com o público. Os usuários são os mantenedores do transporte. Sem 

eles, o serviço não se sustenta; porém, as relações que são tecidas entre uma parada e outra nem 

sempre são amistosas, tornando-se fator estressante, pois o motorista de ônibus recebe os 

impactos das insatisfações dos passageiros quanto à estrutura do coletivo, por exemplo. As 

relações na organização também são inafastáveis. As cobranças por quantidade de passageiros 

e metas a serem batidas, de economia e de combustível, configuram uma pressão organizacional 

para que ele não atrase a viagem, garantindo a pontualidade dos serviços prestados aos 
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passageiros. Contudo, as empresas não têm controle sobre o trânsito, e o motorista de ônibus 

tem dupla cobrança em seu trabalho. 

Os treinamentos motivacionais, de capacitação, devem fazer parte da rotina das 

empresas de transporte coletivo. Instrumentalizar o motorista de ônibus com ferramentas 

mentais minimiza o sofrimento e pode melhorar sua condição de trabalho, como destacou Silva 

(2014), no estudo 7. As empresas de ônibus devem criar ou aperfeiçoar estruturas para 

tratamentos quantitativo e/ou qualitativo de dados e/ou informações de seus empregados, com 

a finalidade de manter acervos que possam servir de objetos de análise sobre a eficiência do 

desempenho operacional da empresa. 

Os trabalhos 3, 8, 9 e 12 abordam os impactos ao corpo físico dos motoristas de ônibus, 

desde a ergonomia ao aumento de peso. A atividade diária desgasta o corpo. A repetição de 

movimentos, a posição de joelhos e antebraços e a impossibilidade de movimentar o corpo por 

três, quatro horas ininterruptas, sentado, potencializa os desconfortos físicos. Duas designers 

destacaram em seus trabalhos a importância de assentos corretos, com tecidos adequados ao 

contato prolongado, para trazer maior comodidade ao trabalhador do transporte coletivo. 

 Os trabalhos que abordaram a dor lombar como resultado da atividade ocupacional de 

motorista reforçam a responsabilidade das empresas como promotoras de saúde para seus 

trabalhadores. O ajuste dos bancos é imprescindível para a prevenção de dores, e a manutenção 

constante nos coletivos contribui para a ergonomia. O estudo 10 avaliou as condições de 

trabalho e saúde, e se os profissionais se exercitam fora do trabalho. Foi constatado que 3/4 dos 

participantes estão com sobrepeso e sofrem dores musculoesqueléticas. O estudo 12 alerta a 

comunidade científica e as empresas quanto ao excesso de peso dos motoristas de ônibus. 

Há um ponto comum entre as pesquisas quantitativas e qualitativas que abordaram o 

trabalho e a saúde dos motoristas de ônibus: todas as áreas envolvidas apontaram melhorias das 

condições laborais para a classe do transporte coletivo, respeitando os desafios e dificuldades 

vivenciadas pelos rodoviários nas diferentes regiões do Brasil. A dinâmica do trabalho é a 

mesma, e as habilidades e atenções requeridas dos motoristas também, bem como os sintomas, 

os potencializadores de estresse, os fatores de perda de audição, ou dores lombares. Os estudos 

contribuíram para o avanço das discussões das melhorias da saúde do trabalhador.   

 No ano de 2013, a autora realizou o levantamento bibliográfico nas bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Index Psicologia – Periódicos Técnico-Científicos e Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF). Na época foram selecionados para o Estado da Arte da dissertação 
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intitulada “O mundo da vida de motoristas de ônibus: estudo descritivo”, defendida e aprovada 

no ano de 2015, 23 trabalhos. 20 eram artigos científicos e três dissertações. Abaixo, segue o 

quadro comparativo de duas bases de dados que apontaram o crescimento da produção na 

temática “motorista de ônibus, sua saúde e suas condições de trabalho”. 

 

Quadro 4 - Avanços no conhecimento da temática. 2015. 

Base de Dados Recorte Temporal Número de trabalhos encontrados (N) Avanços na Temática (N) 

LILACS 2002-2013 150  
LILACS 2012-2016 256 156 
PEPSIC 2002-2013 6  
PEPSIC 2012-2016 17 11 

Elaborado pela Autora, 2015. 

 

2.3 BUSCA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

O Estado da Arte obedeceu às seguintes etapas: seleção da questão de pesquisa e das 

palavras-chave, definição das características da pesquisa, seleção dos critérios de inclusão e 

exclusão, busca pela literatura científica nas bases de dados e definição para utilização nesta 

pesquisa, análise dos estudos selecionados, síntese do conhecimento e apresentação da revisão 

de modo gráfico.  

A questão norteadora foi definida na primeira etapa: há prevalência de um determinado 

risco à saúde do motorista em detrimento a outro? Na segunda etapa, realizou-se a escolha dos 

critérios de inclusão e exclusão para caracterizar a amostra. 

Para sustentar a temática a ser estudada, foi realizada uma revisão integrativa nas bases 

de dados da internet Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), Scopus (SciVerse 

Scopus), LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

PUBMED. A estratégia de busca adotada foi a utilização de palavras-chave e descritor, 

interligados pelos operadores booleanos “or” e “and”. As palavras-chave pertinentes ao tema 

selecionadas foram: “mobilidade urbana” e “motorista”, e o descritor “saúde”, conforme os 

Descritores de Assunto em Ciências da Saúde (DeCS). 

Os critérios de inclusão foram: artigos sobre sintomas que acometeram motoristas de 

ônibus brasileiros ou não, artigos nos idiomas inglês, espanhol e português, indexados nas bases 

de dados BDENF, LILACS, MEDLINE, PEPSIC, MEDLINE e Scopus, e na biblioteca online 

PUBMED, publicados no período de cinco anos, entre 2012 e 2018, com resumos disponíveis. 

Os critérios de exclusão foram: artigos que abordavam outra categoria de motorista, 

como de carga, táxi e revisões sistemáticas.  
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A seguir, apresenta-se o Diagrama 1, que explicita o caminho percorrido na seleção 

dos artigos que compõem o Estado da Arte. 

 

Diagrama 1 - Seleção dos artigos para o Estado da Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

 A Tabela 1 esclarece, ainda mais, o caminho percorrido. 

 

Tabela 1 - Número de artigos encontrados por bases pesquisadas. 2016.  

 
Base de dados 

Artigos 
encontrados (N) 

Artigos 
excluídos (N) 

Artigos 
analisados (N) 

Total de artigos 
selecionados (N) 

BDENF 4 3 1 0 
MEDLINE 6 1  5 4 
LILACS 256 247 9 6 
PEPSIC  17 9 8 8 

PUBMED 76 67 9 4 
SCOPUS 167 160 7 7 
TOTAL 526  487 39 29 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 
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Nas bases de dados, foi encontrado o total de 526 artigos a partir das palavras-chaves. 

Considerando os critérios de exclusão desta revisão integrativa, foram excluídos 487 artigos; 

obedecendo aos critérios de inclusão, foram lidos 39 artigos na íntegra e, destes, foram 

selecionados 29 artigos para comporem este Estado da Arte.  

 

Quadro 5 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura (N=29). 2016. 

 Título Base de Dados Delineamento do 
Estudo 

País/Idioma Resultados 

1 Comparative cross-
sectional study for 
understanding the burden 
of low back pain among 
public bus transport drivers 

PUBMED Estudo 
Transversal 

Índia/Inglês Os motoristas de ônibus estão em um 
risco mais elevado para LBP. 
Fatores de risco como prolongada 
sessão em uma postura, turnos 
noturnos, insatisfação com o 
trabalho, o uso do tabaco e falta de 
exercício foram significativamente 
maiores entre os motoristas. Embora 
a prevalência e intensidade da LBP 
fossem maiores, o número de dias de 
hospitalização foi baixo entre os 
motoristas. 

2 Work fatigue in urban bus 
drivers 

PUBMED Estudo 
Transversal 

Polônia/Polonês A avaliação de fadiga após o 
trabalho foi significativamente mais 
elevada do que antes do trabalho. O 
perfil de cansaço após o trabalho não 
foi influenciado pelo tipo de rota, 
mas a avaliação da maioria dos 
sintomas de fadiga atingido um nível 
mais alto após as rotas “difíceis” e as 
diferenças foram estatisticamente 
significantes para sete sintomas. 
Verificou-se que o nível de fadiga 
foi significativamente 
correlacionado às características de 
trabalho (tempo de condução, o 
comprimento do percurso, o número 
de paragens, etc.) e com a 
abundância de comida ingerida e o 
tipo de bebida (café vs outros) 
bebido antes de dirigir. 

3 Perceptions of heat risk to 
health: A qualitative study 
of professional bus drivers 
and their mangers in Jinan, 
China 

PUBMED Estudo Descritivo China/Inglês Embora o calor do verão em cidades 
diferentes possa variar o ambiente de 
trabalho (da cabine), para motoristas 
de ônibus urbanos é semelhante. Os 
resultados do estudo adiciona, assim, 
uma dimensão importante do 
crescente corpo de trabalho que 
documenta os impactos do calor 
sobre a saúde humana, uma vez que 
existem relatos muito limitados 
sobre a saúde ocupacional em 
temperaturas mais quentes. 

4 Contributions of 
Ergonomics to the 
construction of bus drivers 
health and excellence in 
public transport and at work 

PUBMED Estudo Descritivo Brasil/Inglês A maior queixa diz respeito a 
relacionamento interpessoal, com 
dificuldades (com chefes, colegas, 
clientes, tráfego, etc). Eles 
comentam que, muitas vezes, o 
conflito está associado à atribuição 
do horário de trabalho. Todos os 
trabalhadores têm um plano de 
consulta médica gratuita em 
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ambulatório, enquanto o plano 
hospitalar é subsidiado pela 
empresa, e o trabalhador paga uma 
contribuição, semelhante aos planos 
de saúde privados. Se o trabalhador 
não tem plano de saúde, o serviço 
social tenta ajudar e pode ser capaz 
de obter um tratamento cortesia, ou, 
pelo menos, referem a pessoa para o 
SUS. 

5 Lifestyle counseling in 
overweight truck and bus 
drivers - effects on dietary 
patterns and physical 
activity  

SCOPUS Estudo 
Randomizado 

Finlândia/Inglês Efeitos adversos frequentes 
implicam que os problemas 
músculo-esqueléticos são comuns 
em homens com sobrepeso, que não 
se exercitam regularmente, e que 
começam a aumentar a PA. PA 
relacionada com efeitos adversos 
durante intervenções no estilo de 
vida entre os motoristas não foi 
relatada anteriormente; apenas 
ferimentos relacionados com tarefas 
de trabalho fisicamente exigentes 
têm sido relatadas.  

6 A descriptive analysis of 
factors contributing to bus 
drivers performances while 
driving: A case study in 
Malaysia  

SCOPUS Estudo Descritivo Malásia/Inglês Os efeitos do frio no desempenho 
humano são, muitas vezes, 
ignorados e podem ser muito 
significativos. Os efeitos do frio no 
desempenho manual podem ser 
atribuídos à uma reação fisiológica 
ao frio. Os principais efeitos do frio 
podem ser: maior lentidão na 
velocidade, devido ao enrijecimento 
das articulações e reações 
musculares lentas, dormência e 
perda em força. As condições de 
estrada variam de acordo com o tipo 
de rua e eles impactam, 
significativamente, toda a vibração 
de corpo entre os motoristas de 
ônibus.  

7 Prevalence and risk factors 
of hypertension among 
male occupational bus 
drivers in North Kerala, 
South India: A Cross-
sectional study 

SCOPUS Estudo 
Transversal 

Índia/Inglês Houve associação significativa entre 
maior duração do emprego como 
motorista de ônibus e estado 
hipertensivo. Eles estão em risco de 
desenvolver doença das artérias 
coronárias, acidente vascular 
cerebral e doença renal crônica no 
futuro. Isso fará com que a 
mortalidade e morbidade se torne 
significativa, reduzirá a participação 
econômica e social, aumentará os 
encargos à sua família, bem como no 
sistema de saúde da nação. Todos os 
condutores profissionais devem ser 
selecionados para doenças de estilo 
de vida na entrada e, em seguida, 
periodicamente. Isso por si só pode 
reduzir a mortalidade devido a 
doenças cardiovasculares. Aqueles 
em risco devem ser reabilitados para 
proteger sua própria saúde e para 
garantir a segurança dos passageiros.  

8 Vulnerability of bus and 
truck drivers affected from 
vehicle engine noise   

SCOPUS Estudo 
Comparativo 

Índia/Inglês O estado de saúde de motoristas de 
ônibus e caminhões foram avaliados, 
medindo sua pressão sistólica e 
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diastólica, problema de digestão, 
perda, problema de visão, dor nas 
costas e irritação ou irritação 
auditiva. Na Polônia, Lesnik e 
Malvowiec Dabrowsks (1989) 
avaliaram as alterações nos 
parâmetros hemodinâmicos 
causados pelo ruído de 70 dB. Evans 
et al. (2001) realizou um estudo entre 
as crianças e mostrou que a pressão 
arterial sistólica foi aumentada 
devido à exposição ao ruído. 
Descobertas similares do 
comprometimento cardiovascular e 
audição entre os motoristas de 
automóveis também são observadas 
na literatura (KARIMI et al., 2010; 
PATWARDHAN et al., 1991), que 
definitivamente apoia os presentes 
achados. 

9 Sonolência diurna e 
atenção em motoristas de 
ônibus urbanos de 2 
capitais do Brasil 

SCOPUS Estudo 
Transversal 

Estados 
Unidos/Inglês 

Os indivíduos apresentaram-se em 
sobrepeso, sonolentos e levemente 
desatentos para atenção difusa, de 
acordo com os pontos de corte 
estabelecidos. O crescimento 
econômico trouxe consigo aumento 
no número de empregos, mas 
também muitos trabalhadores 
passaram a ter jornadas noturnas, 
com repercussões negativas na saúde 
individual e coletiva. Os 
trabalhadores, sem escala fixa, são 
submetidos a muitas mudanças e até 
mesmo a inversão do ciclo sono-
vigília normal. A mudança nos 
hábitos alimentares decorre do fato 
de se estar acordado e a exercer 
funções de trabalho num período que 
anteriormente era reservado ao 
repouso e ao sono. 

10 Whole body vibration 
exposures in bus drivers: a 
comparison between a 
high-floor coach and a low-
floor city bus 

SCOPUS Estudo 
Experimental 

Estados 
Unidos/Inglês 

Os resultados mostram que, se o piso 
elevado do ônibus era unicamente 
operado no trecho de estrada que 
contém as lombas redutoras de 
velocidade, os limites de exposição 
foram excedidos.  

11 Whole-body vibration 
exposure in metropolitan 
bus drivers 

SCOPUS Estudo 
Transversal 

Estados 
Unidos/Inglês 

Ficou claro que os níveis de 
vibrações no interior do ônibus, na 
maioria dos casos de vibração, 
excederam os valores 
recomendados, especialmente os 
parâmetros sensíveis às exposições. 
Os assentos de ônibus amplificam a 
vibração. 

12 Factors associated with 
self-reported driver 
sleepiness and incidents in 
city bus drivers 

MEDLINE Estudo 
Transversal 

Suécia/Inglês Os resultados demonstram que a 
sonolência do condutor não é um 
problema restrito à longa distância e 
estrada monótona; é prevalente 
também entre as unidades de ônibus 
da cidade. O ônibus da cidade de 
condução é, sem dúvida, o oposto da 
rodovia de condução monótona, 
porque os motoristas são obrigados a 
interagir mais com situações de 
tráfego dinâmicos, envolver-se com 
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os passageiros e regularmente parar 
e iniciar o veículo. Estes resultados 
demonstram uma necessidade 
premente de compreender e evitar a 
sonolência do  motorista para além 
dos limites tradicionais de condução 
de rodovia. O índice de fadiga e 
estado geral de saúde auto-relatados 
foram os dois preditores de 
motoristas que relataram incidentes 
relacionados com sonolência. 

13 A column generation based 
Hyper-Heuristic to the bus 
driver scheduling problem  

MEDLINE Estudo Descritivo China/Inglês O problema da escala do motorista 
(BDSP) é uma parte extremamente 
complexa e importante do processo 
de planejamento operacional das 
empresas de transporte. Horários 
eficientes podem fazer economias 
monetárias significativas para os 
operadores de transporte, desde os 
salários dos motoristas que são um 
grande elemento de custo. Além 
disso, um bom planejamento de 
equipe garante uma alta satisfação 
do trabalho. A combinação 
adequada de geração de colunas e 
hiper-heurística pode beneficiar 
muito com sinergia, e apresentam 
melhor desempenho em relação à 
qualidade da solução e tempo para 
alguns casos, ao passo que a 
combinação de geração de colunas e 
hiper heurística também necessita de 
mais substancial investigação, a fim 
de torná-los plenamente 
desenvolvidos. 

14 Annoyance evaluation and 
the effect of noise on the 
health of bus drivers 

MEDLINE Estudo 
Transversal 

Brasil/Inglês A avaliação do incômodo provocado 
pelo ruído foi realizada 
subjetivamente por meio de 
questionários com escalas diferentes 
que visam quantificar a sensibilidade 
do assunto exposto. A sensação em 
relação ao ruído está relacionada 
com a personalidade individual de 
cada sujeito, o que pode afetar a 
reação dele em direção a uma fonte 
de ruído. De acordo com os 
resultados de estudos psicoacústicos, 
a sensibilidade ao ruído não tem 
nenhuma relação com a acuidade 
auditiva, mas reflete uma 
predisposição, um julgamento 
avaliativo para a percepção de fontes 
de ruído. No entanto, outros estudos 
relacionados com irritação ao ruído e 
com maior percepção dos efeitos 
sobre a sua saúde, e avaliações 
objetivas que mostram uma 
diminuição da qualidade de saúde 
em indivíduos com alta exposição ao 
ruído.  

15 Condições de trabalho nos 
ônibus e os transtornos 
mentais comuns em 
motoristas e cobradores: 
Região Metropolitana de 

MEDLINE Estudo Seccional Brasil/Português Na análise multivariável, para um 
nível de significância de 5,0%, 
mostraram-se positivamente 
associados ao desfecho: fatores 
sócio demográficos (sexo feminino, 
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Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil, 2012 

estar solteiro, renda familiar superior 
a dois salários mínimos), fatores 
relacionados ao estilo de vida (não 
participar de atividades 
socioculturais, não praticar 
atividades físicas, provável uso 
abusivo de álcool), fatores 
relacionados ao trabalho (sentir o 
corpo vibrar, trabalhar sob 
desconforto térmico, luminoso, 
sonoro e sem conseguir ajustar o 
assento da poltrona, não usufruir de 
pausas durante o trabalho), fatores 
relacionados à saúde (ausência ao 
trabalho nos últimos 12 meses por 
motivo de saúde, diagnóstico 
médico de uma ou mais doenças e 
auto avaliação negativa de saúde) e 
fatores relacionados à segurança 
(sofrer episódios de agressão ou 
ameaça nos últimos 12 meses).  

16 Violência a motoristas e 
cobradores de ônibus 
metropolitanos, Brasil 

LILACS Estudo 
Transversal 

Brasil/Português As variáveis ocupacionais que 
estiveram significativamente 
associadas ao evento, na análise bi-
variável, foram: tempo no cargo 
atual entre dois e cinco anos, 
raramente ou nunca trabalhar no 
mesmo ônibus. No modelo final, a 
prevalência de vivenciar ato violento 
no trabalho foi inversamente 
associada à idade superior a 40 anos. 
Mantiveram-se positivamente 
associadas à vivência de ato violento 
no trabalho: ter faltado ao trabalho 
por motivo de doença, relatar pelo 
menos uma doença crônica 
diagnosticada por médico, informar 
trânsito ruim ou muito ruim.  

17 A exposição à vibração e a 
hipertensão arterial em 
trabalhadores do transporte 
coletivo metropolitano  

LILACS Estudo 
Transversal 

Brasil/Português No que diz respeito à variável de 
exposição, o relato dos participantes 
quanto à percepção de vibração foi 
assim distribuído: nunca/raramente 
= 39,7% (nunca = 33,5% e raramente 
= 6,2%); às vezes = 21,0%; quase 
sempre/sempre = 39,3% (quase 
sempre = 5,9% e sempre = 33,4%). 
A maioria dos profissionais era do 
sexo masculino, em faixas etárias 
inferiores a 40 anos, renda familiar 
de até 4 salários mínimos, 
informando atividades 
socioculturais e sedentarismo. Além 
disso, 15,8% se autodeclararam 
como fumantes e 49,2% informaram 
peso e estatura compatíveis com 
sobrepeso/obesidade.  

18 Fatores de risco para 
doença arterial coronária 
em motorista de ônibus  

LILACS Estudo Descritivo 
Exploratório 

Brasil/Português Os resultados deste estudo 
demonstraram que os seus 
participantes possuíam risco 
moderado para o desenvolvimento 
da DAC, uma vez que a maioria 
deles tinha idade menor que 45 anos 
(69,0%). Estudos revelam que a 
idade de risco para adquirir a DAC é 
igual ou maior que 45 anos para o 
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sexo masculino (GATTI et al., 2008) 
e o risco chega a duplicar em 
maiores de 55 anos (GAMA et al., 
2010). No que se refere às 
características sociodemográficas 
que favorecem o desenvolvimento 
da DAC entre os participantes da 
pesquisa, a que mais se destaca é a 
cor ou etnia negra (cor parda e cor 
preta autodeclaradas), apresentada 
por 93,0% dos participantes. 

19 Paradoxo dos motoristas 
que lutam: entre os 
movimentos sociais por 
transporte coletivo urbano, 
o trabalho no ônibus  

LILACS Estudo Reflexivo Brasi/Português A dimensão da atividade produtiva, 
a gestão profissional cotidiana 
operada pelos diversos trabalhadores 
e a experiência do transporte 
coletivo urbano pelos processos de 
trabalho em construção são, por 
estes impasses vividos pelos 
movimentos, deixadas de lado. Essa 
passagem crucial entre a 
organização do trabalho e os 
movimentos sociais acaba por 
perder-se nas mesas de negociação 
entre representantes. Tal situação 
provoca a pensar a construção dos 
espaços de gestão coletiva para além 
dos modos já consolidados: este é 
um horizonte de luta que se pode 
vislumbrar. 

20 Correlação entre o perfil 
audiométrico, idade e o 
tempo de atividade em 
motoristas de ônibus  

LILACS Estudo de Coorte Brasil/Português Com relação às características da 
população estudada, observou-se 
que a média de idade dos 
participantes deste estudo foi de 40,3 
anos, com desvio padrão de 9,6 anos; 
a idade mínima encontrada foi de 19 
anos, e a máxima, de 68 anos. Dentre 
os 1.113 participantes, um tinha 
menos de 20 anos (0,09%); 155 
tinham entre 20 e 29 anos (13,9%); 
393, entre 30 e 39 anos (35,3%); 
336, entre 40 e 49 anos (30,2%); 
200, entre 50 e 59 anos (17,9%); e 28 
participantes tinham mais de 60 anos 
(2,5%). O tempo médio de serviço 
dos trabalhadores foi de 4,2 anos e o 
máximo foi de 33 anos, 
representando uma alta variabilidade 
no tempo de serviço. 

21 Diagnóstico das condições 
de trabalho saúde e 
indicadores do estilo de 
vida de trabalhadores do 
transporte coletivo da 
cidade de Pelotas-RS 

LILACS Estudo 
Epidemiológico 

Brasil/Português Em relação à saúde mental, a 
prevalência de transtornos 
psiquiátricos menores foi de 8,6%, 
sendo, em torno de 6,6% entre os 
motoristas e de 10,4% entre os 
cobradores. No que se refere à 
presença de sintomas 
musculoesqueléticos no último ano, 
verificou-se que a maioria dos 
relatos referia a desconforto e/ou dor 
nas regiões da coluna lombar 
(48,4%), coluna torácica (39,4%), 
ombros (38,5%) e pescoço (36,6%). 
Quando analisados separadamente 
por categoria, a dor lombar é a mais 
frequente para ambas, mas, entre os 
cobradores, a dor no pescoço supera 
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a dor nos ombros. Entre os que 
relataram dor lombar no último ano, 
32,4% afirmaram que esse problema 
o impediu de realizar tarefas 
domésticas ou de trabalho. A média 
de regiões relatadas com dor no 
período do último ano foi de 2,5 (dp 
= 2,4). Quanto as análises 
bioquímicas, mais de 2/3 (71,0%) 
realizaram exame para verificação 
da glicemia no último ano sendo que, 
dos que realizaram, 9,7% 
apresentaram valores de glicemia 
igual ou superior a 140 mg/dL. 

22 Paradoxo da 
corporatividade: o 
motorista de ônibus como 
corpo coletivo 

PEPSIC Estudo Reflexivo Brasi/Português Na desunião como contradição, a 
atividade do trabalhador é 
atrapalhada, entra num movimento 
de imobilização por não conseguir 
inventar uma saída no e pelo 
problema do trabalho. Há anulação 
de forças, despotencialização da 
ação, como ocorre na denúncia entre 
profissionais à organização, quando 
os conflitos não se sustentam no 
plano comum. Entretanto, a saída 
inventa-se sempre singularmente, de 
modo inesperado, ao sustentar o 
conflito como paradoxo da união. É 
nessa tensão que se é forçado a 
pensar e desenvolver a atividade. O 
corpo do trabalhador, a 
corporatividade, funciona e produz 
por meio das disjunções expressas 
em controvérsias tensionantes do 
trabalho organizado em funções que 
fixam as normas inventadas no meio 
de trabalho como regras repressivas 
à própria atividade. A atividade de 
trabalho, portanto, é disjuntiva. 

23 Conflito trabalho-família: 
um estudo com motoristas 
profissionais  

PEPSIC Estudo Descritivo 
Exploratório 

Portugal/ 
Português 

Em relação à influência de fatores 
sociodemográficos, familiares e 
profissionais, observou-se 
diferenças em relação à idade dos 
filhos e ao número de horas de 
trabalho semanais, resultados que 
são consistentes com a literatura. Os 
resultados obtidos indicam que esses 
profissionais, em média, apresentam 
valores relativamente reduzidos de 
CTF. As diferenças observadas 
poderão ser explicadas, ao menos em 
parte, pelas características de 
trabalho dos motoristas, em um e 
outro caso. 

24 Avaliação do estresse dos 
motoristas da empresa 
viação Javaé de Gurupi/TO 

PEPSIC Estudo Descritivo 
Exploratório 

Misto 

Brasil/Português Em relação aos cuidados preventivos 
de doença relacionada ao trabalho, 
87,0% responderam sim e 13,0% 
que não tomam nenhum tipo de 
cuidado. A grande maioria procura 
prevenir as doenças relacionadas ao 
trabalho de alguma forma, porém foi 
observado que os mesmos não 
contam com nenhum tipo de 
orientação profissional como 
psicólogos ou técnicos de segurança 
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do trabalho no seu dia a dia dentro da 
empresa, pois muitas doenças 
ocupacionais podem ser detectadas e 
prevenidas com trabalho de 
conscientização e atividades 
educativas.   

25 Relação entre estresse e 
agressividade em 
motoristas profissionais  

PEPSIC Estudo Descritivo 
Exploratório 

Brasil/Português Vulnerabilidade e Estresse no 
Trabalho-EVENT tem, por 
finalidade, avaliar a vulnerabilidade 
dos sujeitos quanto à presença de 
elementos estressores no ambiente 
de trabalho. O sexo masculino 
apresentou uma correlação positiva 
entre as escalas, o que sugere uma 
maior vulnerabilidade ao estresse no 
trabalho acompanhado de uma 
tendência à agressividade nesse 
grupo. No entanto, este dado 
também deve ser observado com 
cautela devido ao baixo número de 
participantes do sexo feminino - 
somente quatro.  

26 Nível de estresse e 
principais estressores do 
motorista de transporte 
coletivo  

PEPSIC Estudo 
Transversal 

Brasil/Português Dentre os sujeitos com sintomas, 
prevalecem os sintomas 
psicológicos em 18,8% e sintomas 
físicos em 8,8%. Quanto aos 
sintomas apresentados por estes 
participantes, a partir dos dados 
levantados pelo ISSL, nas últimas 24 
horas, o sintoma com maior 
percentual foi tensão muscular 
(72,7%); para sintomas da última 
semana: sensação de desgaste físico 
constante (81,8%), cansaço 
constante (68,2%), irritabilidade 
excessiva (59,1%); e problemas com 
a memória e mal-estar generalizado 
sem causa específica (54,5%); como 
sintomas do último mês: perda do 
senso de humor (54,5%) e cansaço 
excessivo (50,0%). 

27 Análise da situação de 
trabalho de motoristas em 
uma empresa de ônibus 
urbano da cidade de 
Natal/RN 

PEPSIC Estudo Descritivo 
Exploratório 

Brasil/Português Os resultados das entrevistas 
realizadas com 50 motoristas são 
apresentados por blocos de fatores e 
relacionados aos processos da 
administração de recursos humanos. 
Esses resultados foram assim 
classificados: 1) fatores 
motivacionais e pessoais 
relacionados aos processos de 
entrada e de saída das pessoas na 
organização e de aperfeiçoamento, 
2) fatores da carga de trabalho aos 
processos relativos ao desempenho 
das pessoas, 3) fatores ligados à 
satisfação e à insatisfação no 
trabalho aos processos de 
recompensar pessoas, 4) fatores 
relacionados às condições físico-
ambientais aos processos de 
permanência das pessoas no trabalho 
e 5) fatores relacionados à gestão do 
trabalho ao processo de monitorar 
pessoas no trabalho. 
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28 Sintomas 
musculoesqueléticos em 
motoristas de ônibus: 
prevalência e fatores 
associados  

PEPSIC Estudo 
Transversal 

Brasil/Português Quanto à associação entre os fatores 
relacionados ao trabalho e relato de 
sintomatologia musculoesquelética, 
as variáveis tempo na função (p = 
0,16), número de horas no trabalho 
(p = 0,87), número de faltas ao 
trabalho (p = 0,67), satisfação com 
as atividades (p = 0,39) e controle 
sobre o trabalho (p = 0,22) não se 
mostraram estatisticamente 
significativas, enquanto que o 
suporte social (p = 0,008) e a 
demanda psicológica (p = 0,008) 
apresentaram significância 
estatística. As associações entre os 
aspectos de saúde geral e os 
sintomas musculoesqueléticos, 
problemas de saúde (p = 0,32) e 
tabagismo (p = 0,49), não foram 
significativas no grupo estudado, 
enquanto que o nível de atividade 
física (p = 0,0008) e a capacidade 
para o trabalho (p = 0,01) 
demonstraram significância 
estatística. Os resultados da análise 
de regressão logística mostraram que 
os motoristas sedentários tiveram 
seis vezes mais chances de 
apresentar dor, e aqueles que 
possuíam apenas o ensino primário 
sete vezes mais. Da mesma forma, os 
indivíduos com baixa capacidade 
para o trabalho e com alta demanda 
psicológica tiveram cerca de uma a 
duas vezes mais chances de 
apresentar sintomas 
musculoesqueléticos. 

29 Micropolítica da atividade PEPSIC Estudo Reflexivo Brasil/Português O tensionamento no plano 
conceitual entre trabalho prescrito e 
trabalho real permite que este plano 
possa se abrir à criação de problemas 
pela atividade situada. No plano das 
análises do trabalho marcado pela 
primazia do fator humano a ser 
contornado se criam os conceitos 
magnéticos de trabalho prescrito e 
trabalho real, funcionando como 
polos magnéticos: capazes de atrair, 
puxar as forças das máquinas de 
diversas ordens colocando-as em 
outros jogos de relação, em outras 
considerações da subjetividade no 
trabalho. Esse dispositivo magnético 
que instaura a ergonomia permitiu 
desenvolver a dimensão da produção 
no trabalho no sentido de uma 
micropolítica. Partindo de uma linha 
dura, linha com contorno bem 
marcado, separando nitidamente o 
trabalho prescrito do trabalho real, a 
micropolítica do trabalho irrompe 
desde o começo da ergonomia pela 
abordagem do plano macropolítico. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 
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2.4 RESULTADOS DA BUSCA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

  

De acordo com o ano de publicação dos artigos selecionados, pode-se destacar um 

aumento entre 2014 e 2015, com dezesseis artigos (55,0%). O país com maior número de 

publicações foi o Brasil, com 17 artigos (59,0%). Os artigos indianos corresponderam a três 

publicações analisadas (10,0%).  A língua prevalente foi o português, com dezesseis artigos 

(55,0%), e doze artigos na língua inglesa (41,0%), e um artigo em polonês.  

 

         Tabela 2 - Dimensão transcultural das produções científicas nesta temática.  

Continentes Países Número de estudos (N) 

América do Norte Estados Unidos 2 

América do Sul Brasil 17 

Ásia China, Índia, Malásia 6 

Europa Finlândia, Polônia, Portugal, Suíça 4 

         Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Dos estudos brasileiros, as cinco regiões do país estão representadas. Na Região 

Sudeste, Universidades de São Paulo, com quatro artigos (27,0%); Universidades de Minas 

Gerais, com três artigos (20,0%); Universidades do Espírito Santo, com dois artigos (13,0%). 

Na Região Sul, Universidades do Rio Grande do Sul, com dois artigos (13,0%) e Paraná, com 

um artigo (7,0%). Na Região Nordeste, Universidade do Rio Grande do Norte, com um artigo 

(7,0%); Universidade de Natal, com um artigo (7,0%); Centro Universitário Baiano, com um 

artigo (7,0%). Na Região Centro-Oeste, Universidade de Brasília, com um artigo (7,0%). Na 

Região Norte, Universidade do Tocantins, com um artigo (7,0%).  

A maioria dos pesquisadores são médicos, com o número de oito pesquisadores 

(31,0%), seis psicólogos (23,0%), quatro engenheiros (15,0%), dois educadores físicos (8,0%), 

dois fisioterapeutas (7,0%), uma nutricionista (4,0%), um enfermeiro (4,0%), um 

fonoaudiólogo (4,0%) e uma filósofa (4,0%). Dos 29 artigos analisados, 27 artigos (80,0%) 

utilizaram instrumentos como questionários e escalas para quantificar seus resultados.  

Os desenhos metodológicos dos artigos, em sua maioria, foram estudos transversais, 

contabilizando onze (38,0%); seis artigos são de caráter descritivo exploratório, somando 

35,0%. Os demais, delineamentos metodológicos, como estudos reflexivos, comparativos, 

coorte e experimental, chegando ao número oito (27,0%).  

As publicações nacionais totalizaram 17 artigos (59,0%), todos em português, e as 

publicações internacionais, 12 artigos (41,0%); destes, um estudo era originalmente escrito em 
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polonês e, os demais, na língua inglesa. Destaca-se a transculturalidade das produções: as 

demandas descritas nos estudos brasileiros e internacionais se assemelham quanto aos dilemas 

da profissão, e quanto aos impactos físicos e psíquicos que alguns sintomas geram nos 

motoristas de ônibus.  

Os autores indianos publicaram três estudos abordando a saúde do motorista de ônibus 

e os impactos da sua atividade laboral. A maioria dos pesquisadores são médicos, seguidos de 

psicólogos, enfermeiros, fisioterapeuta, educadores físicos, fonoaudiólogos e nutricionista, 

representantes da área da saúde; a Engenharia foi representada por quatro pesquisadores 

engenheiros e, a filosofia, por uma pesquisadora.  A seleção dos artigos reforçou a importância 

da busca pelo conhecimento e de possibilidades de melhorias para esta classe trabalhadora.  

Após a leitura dos artigos, a partir da análise dos mesmos, foram formuladas as 

categorias para a síntese do conhecimento, a considerar: Categoria 1 – Avaliação dos principais 

potencializadores e tipos de sintomas relatados pelos motoristas de ônibus; Categoria 2 – 

Aspectos estressantes para os motoristas; Categoria 3 – Principais sintomas gerados pelas 

condições de trabalho dos motoristas de ônibus. 

 

Tabela 3 - Avaliação dos principais potencializadores e tipos de sintomas relatados pelos motoristas de ônibus. 
Estudos Principais 

potencializadores de 
mal-estar para os 

motoristas de ônibus 

Idade média dos 
motoristas de ônibus 

(em anos) 

Domínios alterados 

2, 9, 12, 13 Carga horária de trabalho 
diário 

43,7 
38,4 
51 

Vigília e atenção e 
desempenho de seu papel 

5, 7, 18 Aumento de peso, 
ansiedade 

47 
36,5 
38 

Físicos, psíquicos e no 
desempenho de seu papel 

8, 14, 20 Barulho do trânsito Não declarada 
Não declarada 

40, 3 

Físicos psíquicos e 
sociais 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Quatro artigos (40,0%) abordaram a carga horária de trabalho e as escalas como 

potencializadoras de mal-estar e responsáveis pelo aparecimento de fadiga e sonolência, 

alterando domínios de vigilância e atenção concentrada.  Três artigos (30,0%) descreveram os 

potencializadores para aumento de peso em motoristas de ônibus. A idade média ultrapassou 

os 35 anos, o que contribui para o sobrepeso, já que o metabolismo se torna mais lento, e dirigir 

reforça o sedentarismo entre os motoristas. 
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Três artigos (30,0%) abordaram a alteração auditiva no motorista de ônibus causada 

pelo barulho do trânsito, interferindo nos domínios físicos, psíquicos e sociais. A idade média 

dos participantes não foi declarada. A exposição ao ruído ocupacional é um agravante para 

perda da audição; medidas preventivas fazem-se necessárias para minimizar os danos à audição 

dos motoristas de ônibus.  

Os artigos 2, 9, 12 e 13 abordaram a carga horária de trabalho destes profissionais 

como resultante na sobrecarga mental pelos componentes da direção e tarefas adicionais. A 

energia muscular diminui após um dia de trabalho, considerando a idade dos motoristas de 

ônibus e as condições de trabalho.  

Os estudos 5, 7 e 18 abordaram o risco de doenças coronarianas, considerando o tempo 

na profissão e idade superior a 36 anos.  

No artigo 20, as autoras analisaram a situação do ruído no interior dos coletivos em 

Porto Alegre, cidade gaúcha. A média de idade dos motoristas foi de 40,3 anos. O tempo de 

serviço foi o principal agravante para a perda auditiva. Todas as potenciais causas de mal-estar 

e as afetações abordadas causam alteração no domínio do desempenho do papel de motorista 

de ônibus. 

 

Quadro 6 - Os aspectos estressantes para motoristas de ônibus.  

Estudos Objetivos Aspectos estressantes Fatores limitadores das 
pesquisas 

15 Descrever a prevalência 
de transtornos mentais 
comuns 

Desconforto sonoro, atos 
de violência durante o 
trabalho 

Limitação na pesquisa 
segundo os autores: 
motoristas com quadros 
depressivos e ansiosos 
mais graves não tenham 
respondido a pesquisa ou 
não estarem ativos na 
empresa 

16, 19 Análise entre condições 
de trabalho dos 
motoristas e a violência 
urbana e ainda as lutas 
sociais 

Violência urbana, gestão 
organizacional 

Limitação na pesquisa 
segundo os autores: 
motoristas afastados do 
trabalho não participaram 
da análise e a dificuldade 
de inclusão de motorista 
de ônibus nas decisões de 
gestão do seu próprio 
trabalho. 

23, 24, 25, 26 Investigar os fatores que 
afetam o relacionamento 
homem trabalho, homem 
família e estresse e 
agressividade 

Dificuldade de troca de 
horário, longa jornada no 
trânsito, ausência de 
cobrador no ônibus, 

Tradução do questionário 
para o português, número 
reduzido de profissionais 
participantes 
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sensação de desgaste 
físico constante 

27 Analisar a situação de 
trabalho dos motoristas 
de ônibus 

Tempo estipulado para as 
viagens não condizente 
com a realidade das 
influências que ocorrem 
no trânsito. Interferência 
do passageiro é negativa 

Não foram relatadas 
limitações para a 
pesquisa 

29 Discutir a relação entre 
condições de trabalho e 
sua organização pela 
problematização 
promovida pela 
ergonomia 

Ausência de bancos 
reguláveis 

Não foram relatadas 
limitações para a 
pesquisa 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Os estudos foram realizados, em sua maioria, no Brasil. O artigo 25 foi desenvolvido 

em Portugal. O enfoque dos estudos eram as condições estressantes de trabalho dos motoristas 

de ônibus. A queixa principal foi o trânsito; as questões ergonômicas são de grande impacto 

para o estresse ocupacional.  

O estudo 19 descreveu a função política e social da função do motorista e a dificuldade 

de equalização entre as necessidades dos profissionais e o pensamento organizacional. As 

movimentações sociais para a melhoria do transporte coletivo urbano junto aos sindicatos 

excluem o protagonista do transporte; torna-se muda a força de trabalho. O estudo 26 destacou 

o relacionamento entre a chefia como ponto forte para estresse do motorista de ônibus. O ritmo 

de trabalho é exigência por parte da organização, que tem na produtividade do motorista seus 

lucros; por outra via, se os atrasos das viagens são gerados por engarrafamentos e fatores alheios 

ao motorista, o estressor é dirigir atrasado.  

O estresse é um agravante para a insatisfação do motorista com sua profissão. O 

desrespeito à ergonomia altera as dimensões cognitivas e fisiológicas do trabalhador. O estudo 

29 abordou a inflexibilidade entre a ergonomia na realidade do transporte coletivo urbano e as 

necessidades dos motoristas no exercício de sua atividade laboral. A regulação do banco torna-

se um fator de estresse, pois compromete a postura, causando dores lombares e na cervical. 

 

Quadro 7 - Principais sintomas gerados pelas condições de trabalho dos motoristas de ônibus. 

Estudos Sintomas Agravantes físico-
psíquicos 

Oportunidades de melhorias 

1, 4, 10, 
11, 21, 

28 

Lombalgias 
Dores na nuca e 
pescoço, cervical  

Inatividade física, 
movimentos 
repetitivos, pressão 

Implantação de programas de hábitos saudáveis, como 
deslocamento ativo, pausas no trabalho, melhoria da 
trafegabilidade 
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Em destaque, no Quadro 7, observamos que cinco artigos (56,0%) abordam as 

vibrações dos coletivos como causa para o aparecimento de lombalgias, agravadas por 

inatividade física e movimento repetitivos. Dois artigos (22,0%) abordaram o desconforto 

ergonômico e climático como o calor e o frio, causas para as crises renais, diarreias e, ainda, 

dois artigos (22,0%) apresentam associações entre a vibração nos coletivos e a hipertensão, bem 

como a problemática do corpo do motorista e o trabalho.  

O estudo 3 aborda a realidade do transporte coletivo na China no verão. Apesar dos 

coletivos serem refrigerados, os motoristas reclamaram da pouca ventilação na cabine da 

direção e do aumento da temperatura interna do coletivo quando está cheio de passageiros. Os 

efeitos do calor podem ser minimizados com o compromisso das organizações em instalar ar 

condicionados, e as cidades investirem no plantio de árvores.  

O estudo 6 descreve a interferência do frio na atividade do motorista: a produtividade 

pode ser alterada por diminuição da concentração devido ao enrijecimento das articulações e 

reações musculares lentas, dormência e perda de força.  

             Os artigos 4, 10 e 11 analisaram as vibrações e os agravantes para o desconforto no 

trabalho. Os movimentos repetitivos durante o trabalho sobrecarregam certos músculos do 

corpo. Ao longo dos anos, a degeneração desses músculos podem trazer complicações aos 

motoristas.  

O artigo 21 aborda a realidade brasileira quanto ao transporte coletivo: o mau estado 

de conservação e manutenção dos ônibus contribui para a diminuição do conforto ergonômico 

para o motorista. O aumento de dores lombares e os desconfortos gerados pela ausência de 

apoios anatômicos e bancos ajustáveis potencializam os efeitos negativos no corpo dos 

motoristas.  

As melhorias apontadas nestes estudos direcionam ações às empresas que 

constantemente temem a queda de produtividade do motorista e consideram as medidas 

interdisciplinares como caminho para conforto físico e psíquico para o motorista.  

psíquica fragilizam os 
músculos  

Intervenções interdisciplinares que considerem as 
necessidades de conforto físico e psíquico 

3, 6 Crises renais, 
diarreias  

Desidratação, 
hipertensão  

Instalação de ar condicionado nos coletivos a fim de 
amenizar a temperatura interna do ônibus, plantio de 
árvores pelas estradas  

17, 22 Hipertensão, 
descorporalização 

Tonturas, dores de 
cabeça, ansiedade, 
repressão de 
sentimentos, estresse   

Atendimentos psicológicos como medida de 
intervenção a questões estressantes e para a verbalização 
de questões psíquicas 
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O artigo 22 analisa o paradoxo da corporatividade do motorista de ônibus como corpo 

coletivo. A realidade de trabalho se passa em uma máquina que deve ser conduzida. A 

preservação do corpo como parte do processo de trabalho altera a lógica organizacional que 

prioriza a produção em detrimento do trabalhador.  

 

2.5 DISCUSSÃO DO ESTADO DA ARTE 

  

O corpo é fonte de experiências prazerosas, mas a matéria padece quando o trabalho o 

aprisiona na rotina da ausência de exercício, estresse e repetições de movimentos. A fadiga é 

um sintoma perigoso para a direção, como abordou o estudo 2. Ela é responsável pela 

deterioração do desempenho do motorista de ônibus. O papel da manutenção dos coletivos está 

diretamente ligado à prevenção de fadiga nos motoristas de ônibus poloneses, que não sofrem 

com manobras bruscas, por exemplo. A alimentação adequada é outro fator importante para 

evitar a fadiga: o aumento do consumo de gorduras pode comprometer o trabalho dos motoristas 

de ônibus, pois aumenta a glicose no sangue, conforme apontado no estudo polonês.  

Calor e frio são aspectos que fazem parte do dia a dia do motorista de ônibus e, como 

bem mostrou esta análise, não são uma realidade local, mas transcultural. Os efeitos do calor 

estão além do suor: doenças relacionadas ao calor foram relatadas pelos participantes da 

pesquisa 3; também, doença renal devido à ingestão inadequada de líquidos. Motoristas ainda 

descobriram que a exposição à luz solar direta e limpeza constante devido ao suor pode ferir  a 

pele facial. Relataram, também, diarreia durante os dias quentes, devido à ingestão de refeições 

pesadas e alimentos podres, pelas altas temperaturas. 

A maneira de dirigir e a estrutura dos coletivos é a mesma mundo afora, e a profissão 

do motorista de ônibus dá-se no enlace das habilidades pessoais, atenção e o social; o trabalho 

é individual, mas a responsabilidade é coletiva. O trânsito nos países representados nesses 

estudos é desafiador; é o que foi apontado nos estudos 3, 6 e 21. A exposição aos efeitos 

vibratórios gerados pelo impacto das rodas dos ônibus e o asfalto (e os buracos nele) foram 

tema dos estudos 5, 7, 11, 17 e 20.  

 Nesses artigos, podemos encontrar as principais queixas sintomáticas. Em uma média 

de oito horas por dia, dirigindo um ônibus com a posição do motor próximo ao motorista, o 

ruído emitido por ele pode exceder os limites de saúde ocupacional. Essa exposição diária e 

prolongada a níveis elevados de ruído pode promover resultados negativos na saúde, como 

apontaram, também, os estudos 8 e 14.  
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A audição reduzida e a perda auditiva, mesmo permanente, distúrbios digestivos, 

alterações na qualidade do sono, distúrbios de comportamento, complicações cardiovasculares, 

entre outros, são alguns dos problemas causados pelo trabalho como motorista de ônibus. 

Confirmando o perigo de exposição prolongada ao ruído, a Organização Mundial de Saúde 

reconheceu-o como um fator de risco para a hipertensão arterial. Na Índia, a prevalência de 

hipertensão foi elevada entre motoristas de ônibus com idade de 35 anos. Ainda, índice de 

massa corpórea elevado e hábitos alimentares associados ao trabalho mostraram associação 

significativa com a hipertensão.  

O estudo finlândes propôs mudanças positivas de hábitos alimentares e controle da 

pressao arterial (PA) para motoristas profissionais com excesso de peso durante o programa de 

aconselhamento de 12 meses. As mudanças na dieta foram associadas à redução de peso. O 

programa de aconselhamento mensal se dava com a técnica face-to-face e ligacões telefônicas. 

Os motoristas participantes tiveram o apoio da família e amigos e prevenção de doenças como 

os facilitadores mais frequentes para atingir objetivos dietéticos e PA. No processo de 

aconselhamento, ocorreram limitações, tais como: dificuldades de conciliação de horários e 

doenças ocupacionais e efeitos adversos da PA. O estudo 18 também abordou o excesso de peso 

como agravante para a PA. Neste estudo, os autores destacaram o papel do enfermeiro na 

organização, como agente de saúde, para intervenções educativas promotoras de mudanças de 

hábitos para os motoristas.  

Os estudos 9 e 12 discutem a sonolência em motoristas de ônibus. O estudo realizado 

na Suécia destacou as longas horas de trabalho como fator para aumento da sonolência e riscos 

de acidentes. A carga horária semanal destes motoristas chega a 56 horas semanais. A dinâmica 

do trânsito urbano contribui para o aumento do cansaço. O estudo brasileiro destacou a 

sonolência e atenção dos motoristas de ônibus. Destacamos que a carga horária do motorista no 

Brasil é de 42 horas semanais; em comparação à realidade sueca, os motoristas brasileiros 

trabalham menos oito horas semanais; porém, as condições do trânsito, instabilidade da escala, 

até a inversão do ciclo de sono e vigília são fatores que causam alteração da atenção e sonolência 

no trabalho. O sobrepeso também é um fator de alteração da atenção. 

Um fator complicador para a satisfação no contexto do transporte coletivo é a escala 

de trabalho: nem sempre o motorista está de acordo com os critérios de avalição para se incluir 

na escala. A necessidade sempre urgente do transporte, muitas vezes, impede o motorista de 

trocar seu horário com o colega ou até negociar uma mudança de horário para satisfazer uma 

necessidade pessoal, gerando estresse e insatisfação com a empresa. O estudo 13 apresentou 
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uma nova programação, uma tecnologia nova para contribuir na solução deste problema na 

realidade chinesa.  

A prevalência de dores lombares afasta do trabalho um grande número de motoristas 

de ônibus por todo Brasil. O estudo 28 foi realizado em São Paulo, apontando o sedentarismo 

dos trabalhadores como fator agravante para o surgimento de dores musculoesqueléticas, 

aproximando esta profissão às outras catergorias, tais como enfermeiros, dentistas e 

industriários. Nos motoristas, as dores nos ombros sao causadas pelo excesso de movimento na 

troca de marcha e sustentação dos braços no volante por muitas horas. O estudo 1 também tratou 

as dores lombares como distúrbios ocupacionais, motivo de visitas recorrentes ao hospital.  

Não bastassem todas as limitações físicas sentidas pelos motoristas de ônibus ao redor 

do mundo, os transtornos mentais comuns estão presentes no cotidiano desses trabalhadores: a 

falta de atividades socioculturais (estudo 15), a violência, o assédio, agressões sofridas, também 

por parte dos passageiros, alteram o comportamento dos motoristas e a resposta psíquica, 

cronificando sintomas mentais (estudo 16).  

O estudo 22 aborda a lógica do trabalho que obedece ao capitalismo selvagem, e que 

retira o trabalhador da sua condição de sujeito, visando apenas a produção para cumprimento 

de metas financeiras, descorporalizando o motorista de ônibus do contexto social do trabalho e 

de si mesmo. A experiência diária do motorista não é acolhida pelas empresas; ele não dispõe 

de espaço para ser ouvido por uma escuta terapêutica. O corpo do trabalhador, a corporatividade 

sustenta o transporte coletivo, e não é valorizado por isso.  

O estresse é discutido nos artigos 23, 24, 25 e 26. Todos os estudos descrevem os 

principais fatores causadores de estresse nos motoristas. O desgaste mental está no cerne dos 

riscos à saúde. A perda de concentração, o aumento da agressividade, o choque com a realidade 

externa do motorista e as exigências internas das empresas causam estresse dos profissionais. 

O tempo de profissão está relacionado ao aparecimento de estresse, a perda do senso de humor, 

ao mal-estar generalizado sem razão específica e ao cansaço constante. Estas são queixas 

desconsideradas pelo contexto organizacional, ficando com os motoristas de ônibus a 

responsabilidade de se reinventarem.  

Os estudos 19, 27 e 29 abordam a questão do trabalho do motorista. Estes textos são 

estudos feitos no Brasil. Trabalhar no transporte coletivo torna-se um ato de resistência física e 

mental na realidade do país. A jornada de trabalho não se resume apenas ao tempo de 

deslocamento exercendo a função, mas desde o deslocamento do profissional de casa até o 

ponto de trabalho. As condições de espera pelo próprio meio de transporte já aumentam a carga 
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horária e diminuem o tempo de descanso, de alimentação e lazer do motorista, trazendo à tona 

todos os problemas de saúde citados acima.  

A implementação de melhorias ergonômicas e o acolhimento às demandas dos 

motoristas de ônibus são o início da valorização que esta classe trabalhadora tanto almeja. Nos 

estudos selecionados, notou-se um esforço de várias classes profissionais para a melhoria das 

condições de trabalho dos motoristas de ônibus. Identificar, descrever e analisar as queixas dos 

motoristas contribui para a disseminação das urgências vivenciadas por eles: a regulação de 

assentos, a instalação de ar condicionado nos ônibus, a flexibilização da escala de trabalho, a 

hidratação correta nos dias quentes, o aquecimento do corpo para os dias frios, são algumas 

medidas simples, mas que fazem a diferença no trabalho do motorista, em qualquer parte do 

mundo. 

 

2.6 ESTADO DA ARTE: ATUALIZAÇÃO (2016-2018) 

 

Para incluir na presente tese os artigos inseridos nas bases de dados após o ano de 2016 

até o ano de 2018, foi realizada revisão complementar de literatura, utilizando os mesmos 

critérios de outrora, bem como as palavras-chave e o descritor DeCS, “mobilidade urbana” e 

“motorista”, e o descritor “saúde”, com a utilização de palavras-chave e descritor, interligados 

pelos operadores booleanos “or” e “and”. As bases de Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

(PEPSIC), Scopus (SciVerse Scopus), LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE) e PUBMED, mais uma vez, foram utilizadas. 

Levando em consideração os critérios, foram selecionados oito artigos para 

composição da atualização deste Estado da Arte, expostos no quadro abaixo. 

 

Quadro 8 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura (N=8). 2019. 

 Título Base de 
Dados 

Delineamento 
do Estudo 

País/Idioma Resultados 

1 Características ocupacionais 
e qualidade de vida de 
motoristas de ônibus 

LILACS Estudo 
Transversal 
quantiativo 

 

Português/Brasil O estudo transversal e quantitativo foi 
realizado com 20 motoristas do 
transporte coletivo urbano de uma 
empresa em Jataí (GO), que 
responderam a questionário 
socioeconômico, demográfico, 
ocupacional e ao Whoqol-bref. Foram 
encontrados resultados semelhantes a 
outros estudos realizados com outros 
trabalhadores, quanto ao perfil laboral 
e características dos motoristas de 
ônibus. Fatores como renda, 
escolaridade e percepção da saúde 
geram influências na qualidade de vida 
dos indivíduos pesquisados. A renda e 
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a baixa escolaridade acabam por levar 
o motorista a aumentar suas 
horas/jornada de trabalho, o que gera 
reflexos na sua saúde. Além disso, as 
condições de trabalho, em um 
ambiente estressante, com ruídos 
muitas vezes excessivos e poluição 
urbana também contribuem para a 
diminuição da qualidade de vida. Por 
fim, sugeriu-se que a empresa 
coparticipante invista em atividades 
que cuidem da saúde desse 
trabalhador, como palestras e 
premiações, pois o trabalhador 
saudável realiza sua função de uma 
melhor forma. 

2 Frequência de dores 
osteomioarticulares em 
profissionais do transporte 
público de São Luís-MA 

LILACS Estudo 
Transversal 
quantitativo 

 

Português/Brasil Esse estudo quantitativo transversal foi 
realizado em uma empresa de 
transporte coletivo em São Luís (MA), 
com amostra de 38 participantes – 20 
motoristas de ônibus e 18 cobradores. 
Os dados foram obtidos através de 
questionários sóciodemográficos e 
ocupacionais e do Questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares 
(QNSO). As variáveis qualitativas 
foram apresentadas por meio de 
frequências absolutas e percentuais. Os 
dados foram digitados e analisados no 
SPSS 18.0. Constatou-se alta 
frequência de dores 
osteomioarticulares, com o percentual 
de 92% nos seus últimos 12 meses de 
trabalho. A maior parte dos 
entrevistados era do sexo masculino e 
com escolaridade no nível do Ensino 
Médio. A maior parte da amostra não 
praticava atividade física, e a 
hipertensão arterial foi constatada 
como patologia pregressa mais 
presente. Para os motoristas e os 
cobradores, as dores lombares foram as 
mais relatadas; dores no ombro foram 
mais frequentes nos motoristas, e dores 
na região dorsal superior nos 
cobradores. Ressaltou-se a necessidade 
da realização de mais estudos sobre a 
questão investigada. 

3 Representación del 
autocuidado de la salud en el 
trabajo de conductores de 
autobús urbano de 
Guadalajara, México 

LILACS Estudo 
Longitudinal 
qualitativo 

 

Espanhol/México O estudo de metodologia qualitativa, 
com desenho multimétodo, embasado 
na teoria das representações sociais, 
buscou analisar as representações 
sociais do autocuidado da saúde no 
trabalho de motoristas de ônibus 
urbano de Guadalajara, no México. O 
estudo foi feito em três anos (2009-
2012). Na primeira etapa, foram 
realizadas sessões de observação 
participante, e as informações e 
registraram em notas de campo; na 
segunda fase, aplicaram-se técnicas da 
carta associativa e os sucessivos tris 
hierarquizados em 20 motoristas. Os 
dados foram submetidos a análise 
clássica das associações livres; na 
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terceira etapa, foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com 
quatro motoristas, submetidas a análise 
de conteúdo. O estudo buscou analisar 
as representações sociais do 
autocuidado da saúde no trabalho de 
motoristas de ônibus urbano de 
Guadalajara, no México. O estudo foi 
feito em três anos (2009-2012). A 
alimentação aparece como elemento 
nuclear da representação do 
autocuidado de saúde no trabalho, 
enquanto que o descanso e o cuidado 
de saúde aparecem em níveis 
periféricos, que implicam no uso de 
medicamentos para o controle de 
doenças crônicas. O controle dos 
estados emocionais, como o estresse e 
a ira, aparece como importante nessa 
representação. A característica laboral 
considerada arriscada é o contato 
direto com os passageiros. O controle 
do estresse gerado pelas interações 
com os usuários e os outros motoristas 
de ônibus é considerado um aspecto 
transcendental do autocuidado. 
Segundo a crença popular, a ira 
favorece o aparecimento de alterações 
na saúde. Os ruídos e as outras 
características do ambiente de trabalho 
também foram consideradas como 
arriscadas. Os resultados apresentados 
levam a possibilidade de novos 
questionamentos e pesquisas acerca 
das práticas que os trabalhadores 
realizam para cuidar de sua saúde no 
contexto de trabalho. 

4 Atividade física no lazer e 
deslocamento e fatores 
associados em motoristas e 
cobradores do transporte 
coletivo urbano de Pelotas-
RS 

LILACS Estudo 
Transversal 
Quantitativo 

 

Português/Brasil Trata-se de um estudo observacional 
de caráter transversal, com uma 
amostra de 225 homens, com média de 
36,3 anos. Para coleta de dados, foi 
utilizado questionário contendo 
questões sobre aspectos 
socioeconômicos, demográficos, além 
de comportamentais e de saúde. Todas 
as questões foram autorreferidas. O 
estudo trata sobre as condições de 
saúde e de trabalho de motoristas e 
cobradores de transporte coletivo 
urbano de empresas da cidade de 
Pelotas (RS). A pesquisa foi realizada 
entre outubro de 2011 e fevereiro de 
2012. 52,9% dos participantes foram 
ativos no lazer, 27,7% foram ativos no 
deslocamento, sendo que 62,5% 
atingiram as recomendações de 
atividade física para saúde quando 
avaliados estes dois domínios 
conjuntamente. Motoristas e 
cobradores com 50 anos ou mais 
possuíam nível de atividade física 
maior no deslocamento em relação às 
outras faixas etárias e cobradores 
solteiros praticavam mais atividade 
física no lazer. Entre os motoristas, 
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conforme melhorou a percepção de 
saúde, ocorreu melhora dos níveis de 
atividade física no lazer. As 
prevalências de atividade física 
encontradas no estudo, aliadas a 
grande prevalência de motoristas e 
cobradores nas categorias de 
sobrepeso/obesidade, podem acarretar 
o desenvolvimento de doenças 
crônicas como hipertensão e diabetes. 
Intervenções que ajudem a reduzir os 
níveis de inatividade física entre estes 
trabalhadores são necessárias e 
urgentes, e é sugerido que as empresas 
implantem programas de hábitos 
saudáveis. 

5 Malabarismo no trânsito: o 
trabalho do motorista do 
transporte coletivo em dupla 
função 

PEPSIC Estudo de Caso, 
transversal  
qualitativo 

 

Português/Brasil Nesse estudo, foram entrevistados 
quatro motoristas de ônibus coletivos 
de uma linha específica do transporte 
intermunicipal da RMBH, de Belo 
Horizonte (MG), trabalhando em dupla 
função. As técnicas de coleta de dados 
foram entrevistas e observação 
participante. Como estratégia de 
análise de dados, utilizou-se a análise 
de conteúdo. Construíram-se três 
categorias de análise: a) o exercício da 
dupla função nos coletivos; b) 
problemas na atividade de trabalho do 
motorista e c) as normas antecedentes 
e o trabalho real dos motoristas no 
transporte coletivo de passageiros. 
Verificou-se que as variabilidades 
aumentam quando os profissionais 
trabalham em regime de dupla função 
como motorista/cobrador. O motorista, 
muitas vezes, se vê diante do conflito 
entre seguir o que é estabelecido – até 
mesmo pela legislação de trânsito – e 
transgredir as normas e leis, para 
alcançar os resultados exigidos. 
Verificou-se que a adoção da dupla 
função provoca alterações 
consideráveis na configuração das 
atividades dos motoristas, mas eles não 
são convocados a opinar sobre este 
modelo. No caso da dupla função, as 
decisões passam também por 
instâncias governamentais e 
legislativas. É necessário um maior 
aprofundamento na realidade do 
transporte brasileiro, estendendo as 
entrevistas a mais motoristas, outros 
profissionais do transporte coletivo 
(como fiscais e despachantes de linha), 
sindicatos da categoria, bem como aos 
passageiros que utilizam as linhas.  

6 Prevalência e fatores 
associados à hipertensão em 
trabalhadores do transporte 
coletivo urbano no Brasil 

LILACS Revisão 
Integrativa de 

Literatura 
 

Português/Brasil O estudo se trata de uma revisão 
integrativa de literatura, realizada em 
abril e maio de 2016, para caracterizar 
a produção científica sobre prevalência 
e fatores associados à hipertensão em 
trabalhadores do transporte coletivo 
urbano no Brasil, nas bases de dados 
Scientific Eletronic Library Online e 



74 
 

 

Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde, 
acessadas pela Biblioteca Virtual em 
Saúde, com a utilização dos 
descritores: hipertensão; pressão 
arterial alta; doenças cardiovasculares; 
saúde do trabalhador; epidemiologia; 
fatores de risco; e da palavra-chave 
“motoristas de ônibus”. Para seleção 
dos artigos, adotaram-se os seguintes 
critérios: artigos que abordassem a 
temática da hipertensão arterial 
sistêmica no grupo de trabalhadores 
escolhido; artigos publicados entre os 
anos de 2002 e 2016; artigos 
publicados em língua portuguesa; 
artigos disponíveis na íntegra, em 
formato on-line e gratuitamente. A 
maioria dos estudos era do tipo 
transversal, publicada em 2006, 
conduzida na Região Sudeste do 
Brasil. As prevalências da hipertensão 
variaram entre 5,7 e 49,2%. Os fatores 
associados encontrados foram: 
obesidade; problemas psiquiátricos 
menores; baixo consumo de sal; 
consumo de gordura animal; idade 
acima de 46 anos; e vibração no 
ônibus. Os estudos encontraram 
médias de idade entre 30 e 59 anos; 
maior parte deles com tempo de 
profissão entre 5 e 10 anos, do sexo 
masculino, casado, com ensino 
fundamental e com renda familiar de 5 
salários mínimos ou menos. Quanto às 
características de saúde, a maioria dos 
motoristas e cobradores era não 
fumante, não alcoólatra, sedentária, 
tinha excesso de peso e apresentava 
outras doenças, como dores nos 
ombros, braços e pernas, problemas de 
coluna, estresse e problemas de sono. 
A produção científica acerca do tema é 
restrita, reforçando a necessidade de 
aprofundamento no assunto. 

7 Prevalência e fatores 
ocupacionais associados à 
obesidade em trabalhadores 
do transporte coletivo urbano: 
revisão sistemática da 
literatura 

LILACS Revisão 
Sistemática de 

Literatura 
 

Português/Brasil Essa revisão sistemática de literatura, 
disparada pelas questões “Qual a 
prevalência da obesidade em 
trabalhadores do transporte coletivo 
urbano, em nível nacional e 
internacional?”; “Quais  fatores do 
trabalho estão envolvidos na 
ocorrência da obesidade neste grupo 
ocupacional?”, buscou identificar as 
prevalências e fatores associados à 
obesidade em trabalhadores do 
transporte coletivo urbano, com 
enfoque nos fatores ocupacionais. Os 
critérios de inclusão foram: artigos de 
análise quantitativa, que abordassem a 
temática da obesidade no grupo de 
trabalhadores escolhido, destacando a 
prevalência ou possibilidade de 
estimativa de prevalência a partir dos 
resultados apresentados (IMC direto 
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ou média de IMC); artigos que 
investigassem fatores associados à 
obesidade e da obesidade enquanto 
fator associado a outras variáveis; 
publicados entre os anos de 2000 e 
2015, em português, inglês e espanhol; 
artigos disponíveis na íntegra 
eletronicamente. Foram excluídos os 
estudos que estavam repetidos nas 
bases de dados, os relatórios técnicos e 
as teses e dissertações. Como ponto de 
corte para a obesidade, considerou-se 
IMC≥ 30 kg/m2. Dos 44 artigos, a 
maior parte foi conduzida na Ásia 
(40,9%), sendo que 31,8% foram 
realizados no Brasil. Em relação às 
prevalências da obesidade, 
encontraram-se valores entre 9,6% 
(mínimo) e 58,8% (máximo). Quanto 
aos fatores associados à obesidade, 
nove (20,45%) se propuseram a 
identificá-los, sendo que, destes, 
quatro encontraram associação com 
variáveis ligadas ao trabalho, 
destacando: ser motorista (comparado 
com ser cobrador); maior tempo de 
serviço; maior número de horas ao 
volante por dia; difícil acesso a frutas e 
atividade física no ambiente de 
trabalho. Poucos estudos se 
propuseram a estudar os fatores 
associados à obesidade no grupo de 
trabalhadores escolhido e, 
principalmente, fatores ocupacionais. 
Evidencia-se a necessidade de 
considerar este agravo na rotina dos 
rodoviários, levantando discussões e 
ações de incentivo à participação 
destes trabalhadores em atividades 
saudáveis, melhoria das condições e 
organização do trabalho, para que este 
seja um promotor de saúde nesta 
população. Notou-se que o valor 
máximo da obesidade identificado foi 
alarmante, excedendo metade da 
amostra do estudo.  

8 Dor musculoesquelética em 
motoristas e cobradores de 
ônibus da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte, Brasil 

LILACS Estudo 
Transversal 
quantitativo 

 

Português/Brasil Foi realizado um estudo transversal, 
descritivo e analítico, com 799 
motoristas e 708 cobradores de ônibus 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte entrevistados. O inquérito 
epidemiológico foi desenvolvido com 
o apoio do Ministério Público do 
Trabalho de Minas Gerais e dos 
sindicatos das empresas e dos 
trabalhadores do transporte urbano. 
Para a análise dos dados, foi realizada 
uma abordagem descritiva da 
população amostrada. Posteriormente, 
foi realizada uma análise bivariada, 
que testou a ocorrência simultânea de 
dor no pescoço com a dor em cada um 
dos outros seguimentos estudados 
(mãos, ombros e braços). Depois, 
testou-se a associação da dor no 
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pescoço com cada variável explicativa 
dos quatro blocos. Nessa etapa, foram 
selecionadas as variáveis associadas à 
dor no pescoço com p≤0,20. As 
variáveis foram inseridas uma a uma 
em modelos intermediários de análise 
múltipla, considerando apenas as 
pertencentes ao mesmo bloco. 
Finalmente, foram retidas em cada 
bloco as que mantiveram associação 
com a dor no pescoço ao nível de 5%. 
O modelo multivariado foi construído 
ajustando gradualmente as variáveis de 
um bloco às variáveis retidas no bloco 
anterior, na seguinte ordem: variáveis 
sociodemográficas; de saúde e hábitos 
de vida; psicossociais/vitimização; 
ocupacionais. Utilizou-se a estratégia 
de deleção sequencial das variáveis no 
modelo, permanecendo as variáveis 
associadas à dor no pescoço ao nível de 
5%. A última etapa consistiu no teste 
da mesma modelagem descrita acima 
ajustada em dois modelos distintos: o 
primeiro, ajustado pelas variáveis 
cargo e anos no cargo; e o segundo, 
ajustado pelas variáveis dor nos 
ombros, dor nos braços e dor nas mãos. 
Foi utilizada a Razão de Prevalência 
(RP) para aferir a magnitude das 
associações estatísticas entre o 
desfecho e as variáveis dos blocos 
analisados. As magnitudes de 
associação foram obtidas por regressão 
de Poisson, com variância robusta e 
intervalo de confiança de 95,0% 
(IC95%). Foi utilizado o pacote 
estatístico Stata, versão 12.1. Para o 
desfecho foi considerada a resposta 
sobre a existência de dor por sítio 
anatômico. A prevalência de dor 
musculoesquelética no pescoço foi de 
16,3%. Para ombros, braços e mãos 
foram 15,4%, 13,3% e 6,3%, 
respectivamente. Aqueles com dor no 
pescoço apresentaram maiores 
prevalências de dores nas demais áreas 
estudadas. Os fatores associados à dor 
musculoesquelética foram sexo 
feminino, relato de incapacidade, 
percepção de ameaça a segurança, 
vibração, ruído elevado ou 
insuportável e adoção de postura 
desconfortável. Os resultados 
indicaram a elaboração de pistas para 
transformação do ambiente de 
trabalho, de maneira a contribuir para a 
promoção da saúde dos trabalhadores. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

  

 

 



77 
 

 

2.7 RESULTADOS: NOVAS PRODUÇÕES INCLUÍDAS 

 

Após análise dos artigos selecionados, verificou-se que um deles (12,5%) foi 

publicado no ano de 2018, dois (25,5%) em 2016 e o restante, cinco artigos (62,5%), no ano de 

2017. No que se refere ao país de publicação, todos os artigos foram publicados no Brasil, e a 

maioria (87,5%) na língua portuguesa. Entretanto, um deles (12,5%) foi redigido em Espanhol, 

e a pesquisa teve seu cenário no México. 

Das pesquisas incluídas nessa revisão, quatro regiões brasileiras foram representadas, 

sendo elas: Centro-Oeste; Nordeste, Sudeste e Sul.  

Um artigo (12,5%) foi elaborado na região Centro-Oeste, na cidade de Jataí, no estado 

de Goiás. Um artigo (12,5%) se originou na região Nordeste, na cidade de São Luís, no 

Maranhão. Na região Sudeste, quatro artigos (50,0%) foram produzidos, todos no estado de 

Minas Gerais. Uma pesquisa (12,5%) foi realizada na região Sul, na cidade de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul. Já fora do Brasil, a revisão incluiu um artigo (12,5%) executado na cidade de 

Guadalajara, no estado de Jalisco, no México. 

Seis universidades públicas brasileiras foram representadas nos artigos encontrados, 

sendo essas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ), a Universidade Federal de Montes Claros (UNIMONTES), a 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ainda, um Instituto Federal também 

teve representação: o Instituto Federal do Tocantins. A Universidad de Guadalajara, mexicana, 

também representou as instituições públicas. Já em relação às privadas, a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e o Centro Universitário do Maranhão 

(UNICEUMA) foram representadas. A partir dessa análise, evidenciou-se que 77,8% dos 

estudos foram realizadas por pesquisadores de instituições públicas, e 22,2%, privadas. 

Em relação às profissões dos pesquisadores, constatou-se a representação das áreas da 

Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia. Assim, 

evidenciou-se que as profissões voltadas para o cuidado do corpo, em seu aspecto físico e 

biológico e, também, no que está relacionado à mente e subjetividade estão atentas para às 

questões voltadas à saúde e necessidades do motorista de ônibus. 

A seleção de artigos desse Estado da Arte se caracterizou pela maioria com abordagem 

quantitativa: 50,0%, somando quatro estudos. Dois estudos (25,0%) foram delineados por uma 
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abordagem qualitativa e os outros dois restantes (25,0%) se configuraram como revisões de 

literatura. 

Quanto aos instrumentos utilizados para coleta de dados, três estudos (37,5%) 

utilizaram questionários; dois (25,0%) realizaram observação participante; dois (25,0%) 

coletaram dados por meio de entrevistas; um estudo (12,5%) lançou mão de carta associativa e 

notas de campo e, por último, um estudo (12,5%) se deu por inquérito epidemiológico. Cabe 

ressaltar que dois estudos (25,0%), os únicos qualitativos, utilizaram a análise de conteúdo para 

análise de dados obtidos. 

Cinco estudos (62,5%) foram classificados como transversais. Apenas um (12,5%) 

caracterizou-se como longitudinal, sendo desenvolvido num período de três anos, em 

Guadalajara, no México.  

 

2.8 DISCUSSÃO DA ATUALIZAÇÃO DO ESTADO DA ARTE 

 

Após a leitura dos artigos selecionados, duas categorias emergiram: Categoria 1 – A 

saúde do trabalhador e sua qualidade de vida e a Categoria 2 – O exercício da dupla função. 

O motorista de ônibus, em um exercício profissional que depende não somente dele, 

desde o seu corpo próprio e seus aspectos emocionais – sua interioridade e subjetividade –, mas, 

também do que é externo a si – o próprio ônibus, os colegas de profissão, os passageiros, o 

tempo e o trânsito, dentre outros fatores – enfrenta, diariamente, uma infinidade de questões e 

adversidades. Muitas vezes, não são oferecidas condições favoráveis para realização de seu 

trabalho e, em alguns casos, pode-se até pensar em insalubridade. A partir disso, e num 

desenrolar de acontecimentos, a saúde do motorista de ônibus é comprometida e, 

consequentemente, sua qualidade de vida. 

O artigo 1 tem o seu foco na qualidade de vida dos motoristas de ônibus. Na realidade 

de muitos desses profissionais, com pouco estudo e, assim, poucas oportunidades, o resultado 

gerado é de muito trabalho, com longas e exaustivas jornadas que, sempre que possível, são 

estendidas para maior ganho e, mesmo assim, com todo o esforço, resultam em uma renda baixa 

ou insuficiente. O estudo, então, aborda a questão da realidade social na qual muitos desses 

profissionais se inserem, onde oportunidades são escassas para que se aperfeiçoem e busquem 

outras carreiras que equilibrem, de uma forma melhor, saúde e qualidade de vida.  

Além da questão da qualidade de vida, o estudo aborda, também, as condições de 

trabalho, em um ambiente habitualmente estressante, com ruídos muitas vezes excessivos, 
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somados à poluição urbana, que contribuem, assim, para a diminuição do bem-estar do 

trabalhador. 

No artigo 2, também é discutida a saúde e a qualidade de vida do trabalhador do ônibus, 

tanto o motorista quanto o cobrador. Foi constatado, nesse estudo, a alta frequência de dores 

osteomioarticulares. A maior parte da amostra selecionada não praticava atividade física, o que 

contribui para a diminuição das sensações de bem-estar causadas pela liberação da substância 

endorfina, o que pode auxiliar no desenvolvimento do estresse. A hipertensão arterial foi 

constatada como patologia pregressa mais presente nos participantes. Sabe-se que não praticar 

exercícios físicos e ter uma alimentação inadequada aumentam os riscos para essa doença. 

Ainda, para os participantes, motoristas e os cobradores, foram detectadas e relatadas dores 

lombares, somando o maior número de queixas. As dores no ombro foram mais frequentes nos 

motoristas, e as dores na região dorsal superior nos cobradores, o que confirma o fato de que as 

partes mais utilizadas do corpo – região dos braços e adjacências, para os motoristas, e coluna 

devido à posição adotada no trabalho – são as que mais sofrem com a rotina. 

O artigo 3 abordou a questão das representações sociais do autocuidado da saúde no 

trabalho de motoristas de ônibus na cidade de Guadalajara, no México. O estudo, qualitativo e 

longitudinal, foi realizado em um período de três anos (2009-2012). Constatou-se que a 

alimentação surge como o elemento nuclear da representação do autocuidado de saúde no 

trabalho para os motoristas. Atrás, estão a questão do descanso e o cuidado de saúde, que se 

reflete no uso de medicamentos para o controle de doenças crônicas. Ainda, o controle dos 

estados emocionais, como o estresse e a ira, que acabam por acontecer devido ao trabalho 

sempre desafiador, aparece como importante nessa representação. O controle do estresse gerado 

pela relação interacional com os usuários do serviço de ônibus e os outros motoristas do mesmo 

transporte é visto como um aspecto transcendental do autocuidado. E, cabe ressaltar que, assim 

como no artigo 1, os ruídos e as outras características estressantes do ambiente laboral também 

foram consideradas como arriscadas para a concretização do trabalho profissional. 

O artigo 4 aborda a questão da importância da atividade física para a saúde de motoristas 

e cobradores, destacando as categorias de sobrepeso e obesidade, e como isso pode acarretar o 

desenvolvimento de doenças crônicas, tais como hipertensão e diabetes, que podem 

comprometer, em larga escala a realização do exercício profissional e, consequentemente, a 

presença da qualidade de vida.  
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O artigo 7, assim como o artigo 4, aborda a obesidade para o motorista de ônibus, 

questionando quais os fatores laborais estariam envolvidos na ocorrência do ganho de peso 

excessivo.  

O artigo 6, na realização de uma revisão integrativa de literatura, buscou desvendar a 

prevalência e fatores associados à hipertensão em trabalhadores do transporte coletivo urbano 

no Brasil, bem como doenças cardiovasculares. O trabalho no transporte coletivo urbano, 

especificamente, no modal ônibus, pode ser gerador de fatores de risco à saúde do trabalhador. 

Nesse estudo, também foram destacadas as dores nos ombros, braços e pernas, problemas de 

coluna, estresse e problemas de sono, reforçando achados anteriores dessa tese. 

O artigo 8 aborda a presença de dores no pescoço e dores em cada um dos outros 

seguimentos estudados (mãos, ombros e braços) e, também, sua associação. Ainda, testaram-se 

variáveis relativas à saúde e hábitos saudáveis dos trabalhadores, pois tais questão estão, 

indubitavelmente, interligadas. 

O artigo 5, dentre os oito outros analisados nesse Estado da Arte, foi o único a abordar 

o exercício da dupla função nos coletivos. A dupla função, uma forma encontrada pelas 

empresas de transporte rodoviário otimizarem, para elas mesmas, os gastos, acaba por afetar, 

negativamente, a vida do motorista de ônibus. Como se já não fossem suficientes os desafios 

de sua profissão, na direção de um ônibus e, também de diversas vidas, o motorista passa, então 

a ter que lidar com a parte financeira do local de seu trabalho. A cobrança, por parte dos 

passageiros, de agilidade no gerenciamento do dinheiro, para que, assim, o transporte se dê de 

forma mais rápida, somados aos outros percalços da profissão, acaba por prejudicar a saúde 

desse trabalhador. 

Conclui-se, com a análise realizada a partir desse Estado da Arte, que a saúde do 

trabalhador motorista de ônibus e, também, do cobrador, sofre diariamente com as exigências 

impostas por tudo e todos. Exige-se uma infinidade de ações e comportamentos aos 

trabalhadores dessa área. Contudo, não são oferecidas condições favoráveis a esses 

profissionais, o que acaba por gerar mais problemas, não só para eles, mas para as empresas 

também. Pensar na saúde do trabalhador não deveria ser considerado sinônimo de mais gastos, 

e sim uma forma de otimizar os serviços rodoviários, refletindo em melhores condições para as 

cidades como um todo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

A lógica matemática abriu um novo horizonte para Edmund Gustav Albrecht Husserl. 

Este alemão, nascido em 1859, de formação luterana, obteve seu título de doutor em 

Matemática aos 24 anos (1883) e, aos 25 anos, formou-se em Filosofia. Seu professor Brentano 

o inspirou de tal forma que o jovem Husserl passou a dedicar se à Filosofia, tornando-se o 

fundador da Fenomenologia. A Matemática aguçou Husserl para as explicações de “certezas”: 

em Platão, a Matemática permite, pela razão, o conhecimento das coisas, as formas ideais. 

Husserl vê nas formas matemáticas um caminho para o contato com as experiências, formas 

possíveis.  

Fenômeno, do grego phainómenon, significa “aquilo que aparece”. A palavra deriva 

do verbo grego phainomenai: “eu apareço”. O que “aparece” é aquilo que se mostra à luz, o 

“brilhante” (phaino). (GALEFFI, 2000, p. 25). Fenomenologia é um método da crítica do 

conhecimento universal das essências. O tema já era estudado anteriormente a Husserl, pela 

escola de Christian Wolff, no Neues Oragnon de Lambert, no século XVIII. Era uma tentativa 

de superar a metafísica diante da crise das ciências modernas.  

Husserl defendia o retorno à consciência, superando a redução. A razão pura kantiana 

foi criticada já que o século XX foi marcado por grandes transformações de vida. As 

dificuldades e avanços, devido à Primeira Guerra Mundial, a estrutura do trabalho, da família, 

a formação de novos Estados e as disputas políticas contribuíram para a crise de identidade do 

século XX. A angústia humana gerou crises pessoais e ceticismos diante da religião. 

Husserl propõe uma forma de tratar a realidade pensada na subjetividade, de conceber 

valores. Com o pensamento na transcendência do homem, o filósofo propôs descrever, 

experimentar, reduzir e deduzir. Husserl fundamentou as ciências do homem. Existir é superior 

a testar; defendia a ideia de “consciência de algo”, em detrimento aos pensamentos 

behavioristas, pragmatista, não mais redução do todo pelas partes. Husserl é reconhecido com 

a fenomenologia transcendental.  

A premissa básica desta escola de fenomenologia é a adesão à noção de que a 

experiência é para ser transcendida e descobrir realidade. A Fenomenologia de Husserl é 

construída em volta da ideia de redução, que se refere a suspender os preconceitos pessoais e 

tentar chegar ao núcleo ou essência através de um estado de consciência pura. (KAFLE, 2011, 

p. 186).  
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Destacou-se no diagrama abaixo três importantes conceitos da Fenomenologia 

husserliana:  

Diagrama 2 - Três importantes conceitos da Fenomenologia husserliana. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016.  

 

O destaque da fenomenologia como ciência descritiva e qualitativa é o compromisso 

com o rigor. A redução fenomenológica é a ferramenta fundamental para a descrição fidedigna 

do fenômeno a ser estudado: a realidade é posta em parênteses para que o fenômeno apareça, 

para que se retenha sua essência. A este processo dá-se o nome de variação eidética, e incide 

pensar nas variações possíveis do objeto de estudo até identificar-se o que não varia deste 

objeto; assim, tem-se o que não altera a essência do objeto. 

A discussão fenomenológica centraliza o problema do psicologismo do 

comportamento e a redução fisiológica do homem. Os avanços da Psicologia como ciência, na 

metade do século XX, ligavam o comportamento do sujeito aos estímulos nervosos. Era 

inconcebível reduzir o homem às suas sensações. A redução do conhecimento da complexidade 

humana ao funcionamento fisiológico foi combatida por Husserl. Ele propôs o retorno às 

essências, o retorno às coisas: privilegiar a coisa em detrimento do fenômeno era o pensamento 

combatido pela fenomenologia husserliana.  

A devolução à consciência a partir da consideração do próprio homem foi o ponto de 

resgate deste sujeito perdido entre as próprias experiências, fisiologia, universalidade, 

explicado pela lógica do resultado e não pelo fenômeno de existir. Ter consciência é a 

consciência de algo; é o retorno husserliano ao mundo das experiências, esquecido pelos 

EPOCHÉ
SIGNIFICA PARADA PARA O GREGO - INTERRUPÇÃO DO PRÓPRIO JUÍZO.

EM HUSSERL, O JUÍZO ENTRA EM PARÊNTESES PARA NÃO CONTAMINAR O CONHECIMENTO 
DO OBJETO 

FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTAL
O FENÔMENO DEVE SER COMPREENDIDO E NÃO EXPLICADO. CIÊNCIA DA ESSÊNCIA

REDUÇÃO TRANSCENDENTAL 
O SUJEITO NÃO É EMPÍRICO, MAS É CAPAZ DE GERAR SIGNIFICADO. CONSCIÊNCIA PURA
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positivistas, transpondo as descrições individuais, as estatísticas e as correlações de causas pelas 

interpretações do vivido. 

As ideias de Husserl romperam os limites territoriais da Alemanha e influenciaram os 

franceses, representados por Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, ambos insatisfeitos 

com as diretrizes dos estudos do comportamento humano. Martin Heidegger, filósofo alemão, 

tornou-se assistente de Husserl na Universidade de Marbugo. A partir das ideias husserlianas, 

a fenomenologia ganhou novas teorizações e novos significados. Abaixo estão algumas 

derivações filosóficas influenciadas pela crítica às ciências positivistas.    

 

Diagrama 3 - Filósofos e suas perspectivas para explicarem o existir. 

Elaborado pela Autora, 2016. 

  

Esta pesquisa tem como referencial teórico-filosófico e metodológico a 

Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, francês, nascido na cidade de Rochefor-sur-Mer 

em 14 de março de 1908. Foi um filósofo fenomenológico-existencialista e psicólogo. Sua 

morte se deu em 3 de maio de 1961, decorrente de um derrame cerebral. 

 

Edmund Husserl 
EIDOS - voltar à essência diferencia-se da 

empiria. A consciência é consciência de 
algo

Jean-Paul Sartre
SER-PARA-O-OUTRO é a 

estrutura essencial da 
consciência. A existência 

precede a essência 

Maurice Merleau-Ponty
MUNDO é mais velho do que a 

consciência - a consciência é percepção 
de si no mundo, apreendida a partir das 

minhas vivências

Paul Ricouer
INTERPRETAÇÃO - compreensão de 
si na dimensão temporal; compreender 
a existência no redescobrimento dos 

sentidos

Martin Heidegger
DASEIN - é o ser no mundo, a 

consciência  de existir no mundo. Traz 
as existências no mundo
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Figura 2 - Maurice Merleau-Ponty. 

Fonte: Revista Sísifo (2016). 

 

Conheceu o horror da Primeira Guerra Mundial ainda pequeno: perdeu seu pai, morto 

durante uma batalha, e cresceu com os irmãos e sua mãe. Merleau-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 a terminar o namoro, em função da reputação de sua mãe, 

que namorava um professor universitário. Após alguns anos, Merleau-Ponty casa-se e tem uma 

filha. Era definido por Simone de Beauvoir como “um homem de palavras comedidas e 

racionais”.  

No ano de 1926, ele vai para Escola Normal Superior. Com 18 anos, estuda com Jean-

Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Claude Lévi-Strauss. Estes 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-Segunda Guerra, lutas de classes, causando grande impacto para a 

sociedade francesa, que não estava acostumada a ser contrariada.  

Leitor de Husserl, apesar de se afastar do mestre, desenvolveu o seu pensamento. 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. Tornou-se professor de Pedagogia e Psicologia na Universidade de Sorbonne.   

Merleau-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.  

 

O mundo fenomenológico não é o ser puro, mas o sentido que transparece na 
intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências com 
aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto, inseparável da 
subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada de 
minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da experiência do 
outro na minha. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18).  
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As experiências vividas pelo corpo transcendem a consciência; a vivência no mundo 

da vida imprime suas marcas no eu. 

 Merleau-Ponty, ao estudar o comportamento, o fez pelo viés da percepção. O 

conhecimento transcende o físico; o corpo não detém o vivido, não o comporta; o corpo é mais 

do que reações físicas, nervos e ossos. Com a recusa do autor em afirmações que estabeleceram, 

exclusivamente, a anatomia para hipóteses sobre o comportamento, ele afirma que o visível é o 

que se apreende com os olhos; o sensível é o que se apreende sentindo. (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 28).  

Símbolos ou estruturas simbólicas não existem isoladamente, mas pertencem ao 

sistema de símbolos nestes sistemas. Cada símbolo está relacionado não apenas ao que ele 

simboliza, à coisa ou evento, por exemplo, para as quais se destacam, mas, também, para outros 

símbolos. Estas relações laterais entre símbolos abrem possibilidade de variadas expressões ou 

representações de uma mesma coisa. Símbolos implicam a capacidade mental para entender 

algo, um invariante sob uma diversidade de aspectos e perspectivas. (THOMPSON, 2010, p. 

76). Assim, a percepção une reações motoras e afetivas e, por isso, o corpo retorna à existência. 

Existência é sensível ao mundo da vida, à consciência; ela jamais é plena, mas está sempre “por 

fazer, ou seja, por realizar na existência”. Sendo que, na percepção, ocorre a diminuição da 

importância da consciência no estudo psicológico, assim colocando em seu lugar o corpo e a 

existência. 

A Fenomenologia hermenêutica está preocupada com o mundo da vida ou experiência 

humana como é vivida. O foco é na direção, iluminando detalhes e aspectos aparentemente 

triviais dentro da experiência. O sujeito se modifica consideravelmente através dos parâmetros, 

pois os atos subjetivos são iguais aos objetivos; ou seja, a subjetividade se manifesta com os 

vestígios do mundo natural ou cultural. (KAFLE 2011, p. 341).  

 A proposta merleau-pontyana também é uma tentativa de transcender a dicotomia 

clássica, racionalista, de mente separada do corpo físico, pertencente à crise do humano do 

século XX. Ele se aproxima das ciências cognitivas: contra essa concepção de um sujeito 

ocioso, a análise da atenção pelos psicólogos adquire o valor de uma tomada de consciência, e 

a crítica da “hipótese de constância” vai se aprofundar em uma crítica da crença dogmática no 

“mundo”, considerado como realidade em si no empirismo e como termo imanente do 

conhecimento no intelectualismo. 

 A atenção supõe primeiramente uma transformação do campo mental, uma nova 

maneira, para a consciência, de estar presente aos seus objetos. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
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56). A percepção é o processo de juntar partes novas do ambiente ao sistema organismo-

entorno, porém não se trata de um processamento de informações. Com a ajuda dos receptores 

eferentes, cada organismo cria seu próprio mundo, simultaneamente objetivo e subjetivo. 

(NÓBREGA, 2008, p. 144). Merleau-Ponty não se distanciou da biologia, por exemplo; ele a 

utiliza em seu discurso e recebeu consideráveis contribuições, posteriormente, de pesquisadores 

das ciências cognitivas.  

Merleau-Ponty procurou aproximar o histórico social do corporal, e das significações. 

O pensamento merleau-pontyano inovou ao considerar a percepção como conhecimento do 

corpo em si mesmo, anterior ao saber reflexivo. Portanto, a corporeidade detém a consciência 

e, nela, a percepção situa o corpo no mundo.  

 

3.1 O FENÔMENO E A VIDA: A PSICOLOGIA DO SENTIR 

 

É inegável a importância dos experimentos e laboratórios no decorrer da história das 

ciências, principalmente a partir do século XVIII. Testar para conhecer possibilitou o avanço 

do conhecimento nas mais variadas áreas; porém, o duro rigor da cientificidade partiu o homem 

em dois: sua mente e seu corpo, como instâncias diferentes. A doutrina cartesiana seccionou a 

estrutura corporal e o mundo objetivo. A praticidade do empirismo deixou de ser atraente à 

medida que a complexidade das vivências humanas transbordava os laboratórios sensoriais.  

 

Diagrama 4 - Construção do novo pensamento. 

  EMPIRISMO                                         INTELECTUALISMO                      

  

ATO HUMANO QUE ATRAVESSA TODAS AS DÚVIDAS 

                     PERCEPÇÃO   OBJETO   

    RECONHECIMENTO DO FENÔMENO 

 

NOVO PENSAMENTO 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Tem-se no sentir um fenômeno existencial. A vida não se resume em dureza do campo 

científico, mas a fenomenologia merleau-pontyana permite considerar o sentir como 

comunicação entre o corpo e o mundo. O objeto percebido pode ser uma referência para o corpo. 

Após o sentir, o novo pensamento deverá ser entendido; a reflexão estará segura de ter 
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OBJETO  EM CONTATO COM A 
PERCEPÇÃO

OBJETO CONSTRUÍDO PELA  
CONSCIÊNCIA

REVELA-SE E NÃO SE 
ENCERRA EM MINHA 

PERSPECTIVA 

encontrado o centro do fenômeno, se ela for igualmente capaz de esclarecer sua inerência vital 

e sua intenção racional. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 85). Na percepção, há uma pluralidade 

de reflexões, lembranças, esquecimentos, silêncios e vozes. Nunca é sozinha, mas está ligada 

ao outro, ainda que intimamente. O sentir é dotado de sensibilidade e de motricidade, e isto o 

possibilita contato com o campo fenomenal. A filosofia é capaz de resgatar, através do olhar 

filosófico, a configuração sensível de um objeto, de uma consciência ou de um simples gesto. 

O olhar não é o resumo do conjunto de feixes de luzes trepidando e refletindo na córnea 

direita ou esquerda; o olhar, nesta visão de mundo, é sentido de uma conduta, como afirma 

Merleau-Ponty. Nada é mais difícil do que saber ao certo o que nós vemos, conduzir a própria 

consciência. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 91). No arcabouço teórico de Merleau-Ponty, a 

consciência se destaca, supera o espaço particular de uma série de conjuntos que residem no 

psiquismo e passa a tomar forma do que reconhece. A partir desta nova localização da 

consciência na obra de Merleau-Ponty, é possível superar a consciência transcendental, pois se 

é mais do que a consciência: se é corpo, parte do mundo, o sentir, o olhar.  

 

Diagrama 5 - Objeto e percepção. 

 

 

 

                 

                      

       

        TORNA-SE 

 

          

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

  

Fenomenologia é a filosofia da vivência. Ela tem suas raízes disciplinares na Filosofia. 

Aborda o significado das experiências vividas pelos seres humanos para compreender os 

contextos sociais, cultural, político e/ou histórico em que ocorrem. Estabeleceu uma nova 

relação entre sujeito e objeto, homem e mundo, considerados polos inseparáveis. Conhecer é 

um processo que não acaba nunca, ou seja, é uma exploração exaustiva do mundo.  
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Na visão clássica do empirismo e do intelectualismo, é o juízo que, aliado à sensação, 

forma a percepção. Para que se perceba as coisas, é preciso que se viva. Todavia, rejeita-se o 

idealismo da síntese porque ele também deforma a relação vivida com as coisas. Se o sujeito 

que percebe faz a síntese do percebido, é preciso que ele domine e pense uma matéria da 

percepção, que organize e ligue ele mesmo, do interior, todos os aspectos da coisa; quer dizer, 

que a percepção perca sua inerência a um sujeito individual e a um ponto de vista, que a coisa 

perca sua transcendência e sua opacidade. Viver uma coisa não é nem coincidir com ela nem a 

pensar de uma parte à outra. Vê-se, então, o problema.  

É preciso que o sujeito perceptivo, sem abandonar seu lugar e seu ponto de vista, na 

opacidade do sentir, dirija-se para coisas das quais antecipadamente ele não tem a chave, e das 

quais, todavia ele traz em si mesmo o projeto, abra-se a Outro absoluto que ele prepara no mais 

profundo de si mesmo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 436).  

A percepção é um fenômeno estudado por inúmeras ciências: Antropologia, Biologia, 

Enfermagem, Filosofia, Neurologia e Psicologia. O olhar lançado sobre a percepção é uma 

tentativa de conhecer a complexidade humana de sentir, de atribuir significado às coisas, de 

estudar a ausência de percepção sensorial, social e individual. A percepção não é fenômeno 

pronto, acabado; o que é apenas vivido é ambivalente: existem nos indivíduos sentimentos aos 

quais não se dá um nome e também felicidades falsas em que ele não está 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, acredita-se ver ao longe uma grande pedra chata 

no chão, que na realidade é uma mancha de sol, nunca se pode dizer que vejo a pedra chata no 

sentido em que, aproximando-se, ver-se-ia a mancha de sol. (MERLEAU- PONTY, 2011, p. 

395). 

Perceber é arte de cuidar. Para o (a) psicólogo (a), perceber é mais que o diagnóstico; 

é mais que uma definição: é atribuir um significado e sugerir ao outro para refutar ou encontrar 

respostas. A globalização e a alta competitividade de mercado, ligadas, anteriormente, a fatores 

econômicos e tecnológicos, não podem mais ser consideradas suficientes para garantir uma 

posição sustentável por parte das organizações.  

Um ônibus é um objeto. Ao olhar para o coletivo, tem-se a possibilidade de aplicar o 

diagrama acima. Se o observar-se de uma calçada, ou do alto, o ônibus existe no espaço e no 

tempo, porque as perspectivas possíveis de observação deste objeto podem mudar através do 

tempo; os demais sujeitos testemunharão a respeito do mesmo ônibus; porém, o sentido 

percebido será diferente. 
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Importante destacar que a Fenomenologia de Merleau-Ponty se preocupa com a 

existência do homem. Para ele, a Filosofia se ocupa do homem histórico, inserido em um mundo 

anterior à reflexão; ocupa-se com o homem em ser em situação. Nascer é o nascimento do 

mundo e no mundo.   

A concepção de mundo foi vastamente estudada por Merleau-Ponty. O mundo, 

segundo suas ideias, não é um mero ambiente espacialmente definido, mas uma instância 

reflexiva capaz de ser acessado pelo fenômeno. O mundo é um caminho para chegar às 

verdades. Pela consciência, pode-se acessar o mundo. O empirismo permanecia na crença 

absoluta no mundo enquanto totalidade dos acontecimentos espaço-temporais, e tratava a 

consciência como um cantão desse mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 72).  

Torna-se apropriado examinar a concepção merleau-pontyana do espaço no pormenor, 

pois, o espaço não é o ambiente em que as coisas se situam de modo físico, nem um conjunto 

de relações traçado por um sujeito e equiparável a um puro estipular posições. Isto é, se o espaço 

não se reduz às relações de alto e baixo, direita e esquerda, próximo e distante entre o corpo e 

as coisas, nem a capacidade do sujeito de delinear o espaço através de atos de ligação efetuados 

por uma subjetividade constituinte. (LEAL, 2012, p. 405).  

A Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty conceitua o corpo como 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, existe uma invocação, mas não a experiência de um naturante eterno. 

O 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 padecê-lo. É o corpo para Merleau-Ponty que dá 

sentido ao mundo “em si para nós”, e é este corpo que demanda o cuidado. 

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

é corpo em esquema de corpo. Não é o corpo objetivamente; porém, não se pode 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. Usufrui-se do conhecimento micro e macro dos organismos. Dividir 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 e a retomada desta questão 

proporcionou a inovação que é utilizada no campo da saúde, na forma de cuidar e entender 
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processos como, por exemplo, de 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. (VERISSIMO, 2010).  

Emerge, então, a necessidade de refletir sobre o tema à luz da Fenomenologia merleau-

pontyana, que propiciará a compreensão do trabalhador do transporte coletivo e sua 

subjetividade, bem como as duas ciências, Enfermagem e Psicologia, pontes comuns no 

cuidado ao motorista de ônibus.  

A concepção de mundo em Merleau-Ponty 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 se vivo; se o indivíduo está aberto ao mundo, comunica-se indubitavelmente com 

ele, mas não o possui, pois ele é inesgotável. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 14). 

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. O 

motorista de ônibus é condutor da máquina que dirige, na visão organizacional, mas há 

necessidade de considerar os processos psicológicos em questão nessas relações. O mundo da 

vida do motorista de ônibus insere uma terceira responsabilidade: o cuidado ao motorista. 

Considera-se a Fenomenologia na presente proposta de pesquisa, pois é uma tentativa 

de acessar a percepção do profissional que faz a mobilidade urbana acontecer. O motorista de 

ônibus movimenta com o seu fazer, com o seu mundo, movimenta a sociedade. O fenômeno 

direção pode ser percebido fora da mobilidade urbana. O mundo do motorista de ônibus é 

afetado pelas condições de trabalho e pelo estresse. Ter a experiência de uma estrutura não é 

recebê-la em si passivamente: é vivê-la, retomá-la, assumi-la, reencontrar seu sentido imanente. 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 348). A autocrítica do psicólogo conduzirá, por uma reflexão de 

segundo grau, ao fenômeno do fenômeno e converterá, decididamente, o campo fenomenal em 

campo transcendental. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 93). 
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4 O COTEJO DO MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO DE FREUD E SUA 

APLICABILIDADE NO CONTEXTO DE TRABALHO DO MOTORISTA DE ÔNIBUS 

 

Inaugura-se o capítulo desta tese que realiza a reflexão sobre a realidade de trabalho 

do motorista de ônibus na perspectiva do “Mal-estar na Civilização”, obra freudiana que destaca 

três aspectos do sofrimento: a rigidez do mundo, a finitude do corpo e as relações sociais. 

Destas, não há possibilidade de fuga: são inerentes ao sujeito.  

A psicodinâmica do aparelho psíquico e a psicodinâmica do trabalho do motorista de 

ônibus se entrelaçam no trânsito diário. Os três aspectos do mal-estar podem ocorrer no dia de 

trabalho do motorista de ônibus, desafiando a organização e o cuidado ao trabalhador do 

transporte coletivo. Os sofrimentos vividos por estes profissionais alteram o psiquismo e 

fragilizam o corpo. Esta reflexão é orientada pela teoria psicanalítica e pela prática do psicólogo 

vivenciada em empresa de ônibus.  

O corpo é o veículo de interação com o mundo e com os outros; é a partir desta 

interação que se constitui como sujeito. O mundo externo é apresentado aos indivíduos através 

da linguagem: o discurso delimita as ações diante deste mundo externo. Através do discurso, o 

mundo é interpretado e experimentado. A civilização na qual se inserem os sujeitos regula 

aspectos de suas vidas, instaura o proibido e o permitido, apara arestas comportamentais. A 

relação com o corpo é influenciada pelo mundo externo: a forma como se vestimos e os 

comportamentos são mediados pela civilização, pelo tempo Cronos ao qual se submete. No ano 

de 1926, as transformações políticas e econômicas reforçavam os horrores gerados pela 

Primeira Guerra Mundial. 

Sigmund Freud, neurologista, pai da Psicanálise, entrega mais um livro teoria-reflexão 

para a comunidade médica e psicanalítica: “O Mal-estar na Civilização”, obra que inaugura a 

aproximação entre a Antropologia e a Psicanálise. Esta obra aborda, principalmente, o papel da 

civilização e a tentativa de controle da pulsão do sujeito; porém, é na descrição dos três aspectos 

geradores de mal-estar para o sujeito que a obra, terminada em 1930, atualiza-se a cada evento 

crítico no cenário político e econômico vivenciado nas décadas seguintes, inclusive na 

atualidade. 

O aparelho psíquico é uma estrutura neurológica complexa. Seus princípios não 

obedecem às ordens do corpo biológico e nem à percepção puramente reflexiva do cérebro. Em 

Freud, o aparelho psíquico recebe status independente. Essa estrutura é influenciada, mediada 

e regida pelo prazer. No ano de 1900, o autor dividiu-a em sistemas: ao aparelho psíquico, 
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nomeou primeira tópica (topo, que em grego significa “lugar”), que consiste nas estruturas 

consciente (Cs), pré-consciente (Pcs) e inconsciente (Ics). Contudo, sua teoria foi 

amadurecendo, inaugurando novos conceitos como recalque e narcisismo. No ano de 1920, 

Freud escreve uma segunda tópica, inserindo o funcionamento da personalidade e 

acrescentando os conceitos de id, ego e superego.  

O instinto, livre de julgamentos, é denominado id – o indizível. É esta estrutura que 

organiza ou desorganiza a vida mental. Seria prepotência demais atribuir à essa estrutura a graça 

e a desgraça das vidas? Não! Através desta formulação estrutural freudiana, pode-se 

compreender os comportamentos mais escusos para a consciência. O ego, por sua vez, é a ponte 

da consciência, do meu eu, e o mediador entre os desejos advindos do id e as censuras 

instauradas pelo superego, terceira parte do aparelho psíquico que corresponde à censura e à 

ética. O superego é o sistema dual certo/errado, e toma o lugar de dominância do psiquismo. A 

segunda tópica freudiana descreve a interação desses três novos conceitos, suas ações e reações, 

mas, separadamente, cada sistema exerce papeis peculiares a serem cumpridos no psiquismo.  

 

Houve uma mudança sensível no conceito desde sua propositura em 1900 e o modo 
como ele é pensado hoje, que no artigo de 1915 Freud se preocupou com assinalar as 
diferenças entre o inconsciente tal como é concebido por ele e o inconsciente tal como 
era pensado pela filosofia e pela psicologia, e uma das formas de se marcar a diferença 
é apontando o que o inconsciente freudiano não é. Ele não é uma franja da consciência, 
assim como não é o lugar caótico e do misterioso. (GARCIA-ROZA, 2008, p. 208) 
 

Esta explicação faz-se necessária, pois a estrutura acima descrita sofrerá as inferências 

da civilização e os aspectos para potencialização do desprazer descritos no texto base desta 

reflexão. O sujeito não é o homem e tampouco é a mente suscetível de estar doente ou saudável. 

Ele não é objeto da saúde mental nem da doença mental. (QUINET, 2008, p. 16). Para a teoria 

freudiana, o id contém as heranças presentes desde o nascimento, as expressões instintivas 

desconhecidas do si mesmo. É o id que, imperiosamente, exige a satisfação dos prazeres e que 

recalca os desprazeres, alterando a saúde mental.  

O ego é a estrutura atuante no mundo externo. É o resultado da interação entre o 

superego e o id. O ego corresponde à consciência própria, ao discurso; o superego é o ideal de 

ego, é a defesa da vida psíquica. Quando o id consegue ultrapassar a censura do superego, a 

emoção e angústia são vivenciadas pelo ego. O sujeito, para a Psicanálise, é a falta do que ele 

não é, é o vazio que necessita de representação, que deseja. O ego luta para ter prazer e procura 

evitar o desprazer. Um aumento no desprazer que é esperado e previsto é recebido como um 

sinal de angústia. (STAFFORD-CLARK, 1978, p. 87).  
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O cotidiano dos motoristas de ônibus é um potencializador de manifestações do 

superego. A responsabilidade profissional está ligada ao domínio da técnica e habilidade na 

direção; porém, a maior responsabilidade é com a vida dos usuários do transporte coletivo. O 

trânsito desafia engenheiros e governos. A sociedade é um ambiente hostil, não pelo 

deslocamento, mas pelas manifestações de impaciência, falta de cortesia e problemas que 

transcendem a mobilidade urbana e que dizem respeito ao comportamento dos condutores. 

 

Os coletivos de trabalho se compõem, expandem-se ou retraem-se, em seu poder de 
agir à medida que conseguem sustentar as controvérsias, de modo a possibilitar uma 
expansão da série de permutações possíveis pelos deslocamentos e deslizes da 
confrontação entre modulações da atividade.  Corresponde à controvérsia no plano 
expressivo as dissonâncias afetivas no plano corporal. (ZAMBONI, 2016, p. 335) 
 

A atividade do motorista de ônibus requer investimento psíquico, além de competência 

técnica. As demandas que surgem ao longo do dia de trabalho nem sempre estão ligadas ao 

deslocamento, mas à relação interpessoal inevitável no contexto da mobilidade. As exigências 

dos passageiros vão além da sua solicitação de parada ou de descida: há uma necessidade de 

testar a tolerância do condutor, comprovada por comportamentos negativos no decorrer da 

viagem, tornando o dia do motorista de ônibus angustiante e, ainda, afetando sua saúde física. 

 

Há incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a cometer assassinato ou a praticar 
incesto, mas que não se negam a satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou 
seus desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras pessoas por meio da 
mentira, da fraude e da calunia, desde que possam permanecer impunes; isso, 
indubitavelmente, foi sempre assim através de muitas épocas da civilização. (FREUD, 
2006c, p. 21) 
 

Em “O Mal-estar na Civilização”, Freud discursa sobre três fontes de sofrimento 

humano: os limites do corpo, o mundo externo, que podem voltar-se contra os indivíduos com 

suas forças naturais e os relacionamentos entre os homens. Considerando o contexto vivido por 

Freud na Europa de 1929, a Grande Depressão gerada pela quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque (FILHO; SILVA, 2012, p. 9), a tentativa frustrada em superar a crise econômica 

culminou na Segunda Guerra Mundial, período de grande devastação econômica, social e 

política. Sigmund Freud sofreu perseguição dos nazistas, pois era de origem judia. Serão 

abordadas as fontes de sofrimento, relacionando-as com o cotidiano do motorista de ônibus. 

Estes são os principais temas abordados nesta obra, que compõe o volume 21 das obras 

completas traduzidas para o português:  
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Figura 3 - Principais temas discutidos por Freud em O mal-estar na civilização. 1930. 

  
Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

O sofrimento causado pelo mundo externo é, também, a dureza de pensamento, a força 

esmagadora, citada por Freud, que se liga aos instintos perversos irresistíveis pelo proibido, 

transgressão de leis. Outra fonte de sofrimento é a finitude corporal. Freud sofreu com um 

câncer buco-maxilar por mais de 30 anos, fato que marcou este escrito: “nunca dominamos 

completamente a natureza, e o nosso organismo corporal, ele mesmo parte desta natureza, 

permanecerá sempre como uma estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação e 

realização”. (FREUD, 2006c, p. 93). 

Os relacionamentos humanos também são fontes de sofrimento, segundo Freud. Sua 

experiência clínica e teórica o levou a considerar o outro como potencializador de sofrimento 

para o homem. Os desajustes interpessoais comprometem o ego:  

 

O comportamento dos seres humanos apresenta diferenças que a ética, desprezando o 
fato de que tais diferenças são determinadas, classifica como ‘boas’ ou ‘más’. 
Enquanto essas inegáveis diferenças não forem removidas, a obediência às elevadas 
exigências éticas acarreta prejuízos aos objetivos da civilização, por incentivar o ser 
mau. (FREUD, 2006c, p. 116)  

 

4.1 AS FONTES DE SOFRIMENTO E O MOTORISTA DE ÔNIBUS 

 

A natureza é independente e possui suas próprias leis e regras que, no percurso da 

história, o homem se esforçou para compreender e dominar. É certo que se avançou no controle 

de inúmeros sistemas naturais; porém, a soberania da natureza persiste e se expressa em 

fenômenos conhecidos pelos homens, mas indomáveis ou inevitáveis por eles. É o caso dos 

terremotos: existe uma escala para medir sua intensidade, e a construção civil desenvolveu 
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tecnologias para que as estruturas das construções resistam ao impacto causado pelo tremor e 

que preserve a vida; porém, evitar os terremotos não é da competência humana. 

  

Em primeiro lugar, nossa organização – isto é, nosso aparelho psíquico – 
desenvolveu-se precisamente no esforço de explorar o mundo externo, e, portanto, 
teria de ter concebido em sua estrutura um certo grau de utilitarismo; em segundo 
lugar, ela própria é parte constituinte do mundo que nos dispusemos a investigar e 
admite prontamente tal investigação. (FREUD, 2006c, p. 63)  

 

O mesmo pode-se afirmar sobre o volume de chuvas, tsunamis, e o despertar dos 

vulcões. Estes efeitos naturais são estudados e compreendidos, mas nenhuma ação humana é 

capaz de evitá-los, e é esta fragilidade humana e impotência diante do mundo exterior que Freud 

considera como fonte de sofrimento para o homem. 

 

Assim como o princípio do prazer submete-se ao princípio da realidade ao se 
confrontar com o mundo externo, o homem frente a esses obstáculos renuncia à 
felicidade, para a qual obviamente não foi feito e procura meios de atenuar ou 
eliminar o sofrimento. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 490). 
 

Nunca se dominará completamente a natureza, e o organismo corporal é parte dessa 

natureza, e permanecerá sempre como uma estrutura passageira, com limitada capacidade de 

adaptação e realização. (2006c, p. 93). Mesmo nesta condição passageira, o aparelho psíquico 

é fonte de possibilidades que podem ir num caminho contrário à natureza paralisante, do seu 

próprio corpo ou do mundo externo. Em um dia de trabalho do motorista de ônibus, as três 

fontes de sofrimento podem ocorrer. Toma-se, assim, a dureza do mundo externo como plano 

de fundo neste tópico. 

As más condições das estradas e o excesso de veículos nas grandes cidades resultam 

em congestionamentos e dificuldades de mobilidade no deslocamento da população. Um 

agravante para a situação do trânsito é a má ocupação do solo urbano, o excesso de lixo e o 

entupimento de bueiros, associados a grandes volumes de chuvas, ocasionando alagamentos 

nas cidades. Há como medir meteorologicamente o nível de água que cairá ou caiu, mas nunca 

intervir nas nuvens para evitar a chuva. A dureza do mundo é implacável, interferindo 

negativamente no trabalho do motorista de ônibus. Em janeiro de 2016, um motorista de ônibus 

no estado do Paraná (G1, 2016) perdeu a vida por não conseguir sair do coletivo em meio às 

fortes chuvas. Ele teve dificuldades em sair do coletivo, desgovernado em meio à enchente, e 

foi levado pela correnteza. A impotência diante dos efeitos naturais leva à morte. 
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O impacto psicológico do trabalho diário para o motorista de ônibus não é exclusiva 

fonte de sofrimento para o rodoviário. O corpo do trabalhador sofre inferências do clima, dos 

movimentos repetitivos, dos desconfortos ergonômicos, das dificuldades em realizarem suas 

refeições ao longo do dia. O Ministério do Trabalho concluiu que os motoristas de ônibus do 

Rio de Janeiro são os que mais se licenciam da sua atividade para tratamento de saúde. Mais de 

35.543 motoristas (G1, 2016) estão em tratamento de saúde pelo Instituto Nacional Seguro 

Social (INSS), um reflexo do sofrimento vivenciado pela classe.  

O corpo é a casa da vida; é um aparelho complexo, interligado por sistemas 

interdependentes. A necessidade dos cuidados em saúde para este corpo é a garantia de 

manutenção da vida. Quando o motorista esgota sua força investida de luta por condição de 

trabalho, sente os limites corporais e precisa se afastar da direção. Esta é uma atitude extrema, 

pois, este afastamento influencia seu salário, sua relação social, a função psicológica do 

trabalho. O trabalho é o lugar em que se desenrola para o sujeito a experiência dolorosa e 

decisiva do real, entendido como aquilo que – na organização do trabalho e na tarefa – resiste 

à sua capacidade, às suas competências, a seu controle. (CLOT, 2007, p. 59). 

 

A visada do corpo do trabalhador seria, antes, o acompanhamento dos gestos, 
execuções, erros e adoecimentos, atentando para os seus processos de produção. Os 
produtos individualizados do trabalho, por essa visada, configuram-se como efeitos 
das forças em jogo no trabalho, dos desejos e impedimentos em formação no fluxo da 
ação. (ZAMBONI, 2016, p. 332)  
 

A analogia saúde – trabalho – doença é compreendida pela forma das ações do homem 

mediante a natureza, através do seu trabalho e grau de desenvolvimento das relações sociais de 

produção, fazendo com que suas ações ao meio ambiente sejam determinantes na vida do ser 

humano e dos animais. Por isso, a necessidade de lutar pelas causas justas, como a valorização 

do trabalho e respeito à natureza, pois, no processo saúde-doença, é essencial o bem-estar 

biopsicossocial do sujeito.  

A escassez dos recursos materiais, humanos e físicos implica em uma diminuição da 

qualidade no atendimento ao cliente, além de demandar maior esforço dos trabalhadores, de 

natureza psíquica ou física, podendo levar, inclusive, a acidentes de trabalho, e 

consequentemente, à insatisfação. No Brasil, de maneira geral, a relação saúde-trabalho é muito 

problemática, devido, especialmente, à inexistência de condições de vida e trabalho 

satisfatórias. Assim, os desconfortos dos trabalhadores e os efeitos psicológicos que estão 

intimamente relacionados ao trabalho, necessitam ser equalizados. 
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A interação ônibus-motorista pode promover tamanha identificação que o profissional 

pode considerar- se parte da máquina, respondendo com o corpo as nuances do movimento do 

ônibus e seu corpo. O humor do motorista pode ser representado durante sua condução na 

direção. Uma expressão de irritabilidade pode ser expressa pelos trancos propositalmente 

gerados ou, ainda, pesar a mão na caixa de marcha. Isto resulta numa catarse, quer dizer, mais 

do que uma operação inadequada, diz respeito ao seu inconsciente: a batalha do ego para 

concluir seu dia de trabalho e vencer sua insatisfação, vencer seu sofrimento.  

 É a operação do veículo e seu estado psíquico caminhando na mesma direção, de outro 

modo, a leveza dos movimentos na direção que dizem mais do que a competência técnica de 

dirigir; significam tranquilidade e adequação entre seu trabalho e condição psíquica. O 

inconsciente do motorista de ônibus revive os conflitos internos que afetam seu corpo. Dirigir 

é uma tarefa solitária e independente, e é justamente por isso que o inconsciente trabalha. Os 

olhos fixos na estrada são convites do id que tenta levar para o ego materiais escondidos no 

inconsciente, ainda que seja via sintoma.  

 

O que é consciente só o é por um momento. Se nossas percepções não o confirmam, 
deve ser apenas uma contradição aparente; isso ocorre pelo fato de que os estímulos 
que levam às percepções podem resistir por longos intervalos de tempo, de modo que, 
com isso a percepção pode se repetir. (FREUD, 2006a, p. 51)  
 

O pensamento inconsciente escoa para o corpo em formato de mais uma fonte de 

sofrimento, que ao mesmo tempo procura ser desvelada, mas que se recalca novamente para 

ficar encoberto. Só com atendimento analítico esta questão poderá ser solucionada, pois o 

motorista desconhece o que se passa com ele, apenas sente, reproduz e padece.  As evidências 

dos agravos à saúde do motorista estão descritas na literatura científica, no Brasil e 

internacionalmente, e as demandas se assemelham. 

 Fatores como doenças cardiovasculares, estresse, obesidade, perda auditiva e 

distúrbios do sono parecem acelerar a finitude do corpo para estes trabalhadores. Destaca-se, 

aqui, a necessidade de compreender os motoristas de ônibus como profissionais passíveis de 

cuidado psicológicos, que são negligenciados na grande maioria das empresas do setor. 

Desconsiderar a questão psíquica do trabalhador e não contribuir com as condições 

ergonômicas do seu serviço aumenta a incidência de afastamentos do trabalho. O corpo que 

sofre é confrontado pelas más condições, reforçadas pela ânsia do capital, excluindo o homem 

de seu próprio lugar de sujeito, confrontado por suas questões, sufocadas pelo trabalho.  
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4.2 RELAÇÕES SOCIAIS: FONTE DE SOFRIMENTO PARA OS MOTORISTAS DE ÔNIBUS 

 

A mistura de mecânica, sons, condições meteorológicas, sinalizações e asfalto são 

parte do cotidiano do transporte coletivo: de um lado, a técnica e a máquina; do outro, o serviço 

e as pessoas, motorista, organização e usuários, que compõem a principal parte para a solidez 

da mobilidade urbana, que é a condição de deslocamento da população.   

Na relação com o passageiro, o motorista de ônibus experiencia um misto de 

sentimentos, desde a satisfação de executar o trabalho de conduzir pessoas ao destino desejado 

a problemas gerados por incompatibilidade de opiniões ou acusações de ambas as partes. Há 

desrespeito ao lugar do outro, fazendo o corpo sentir os percalços do relacionamento 

interpessoal. Além de ser responsável por vidas que conduz, o motorista de ônibus é responsável 

pela máquina que dirige, na visão organizacional. 

 

O trabalho não costuma ser definido como espaço para estabelecimento de amizades. 
Trabalhar não objetivaria formar amigos, mas produzir coletivamente algo que 
circulará para além dos vínculos estabelecidos. Entretanto, não podemos conceber o 
coletivo de trabalho como dado anteriormente à produção. É preciso pensar os modos 
de construção de relações no trabalho, ou seja, as políticas da amizade que o 
perpassam. As políticas são as relações de força que compõem os diversos sujeitos 
numa situação. A política da amizade que pode, ou não, se desenvolver em formas de 
relação, produz-se, antes de tudo, em função de modos de existência. (ZAMBONI, 
2016, p. 335) 

 

A relação interpessoal no interior dos ônibus é uma via de mão dupla. O respeito é 

imprescindível para manter a qualidade dos serviços e a segurança das viagens. O motorista 

lança mão de seus problemas pessoais para atender os usuários. A saber, esta classe trabalhadora 

sofre com a variação de humor dos passageiros; ele não tem controle de acesso. Ao abrir a porta 

no ponto, o trabalhador está vulnerável à agressividade alheia.  

Os conflitos no interior do ônibus são uma afronta à atividade do motorista, pois, é 

dele a responsabilidade de conduzir vidas e é responsabilidade dos passageiros e do motorista 

a boa convivencialidade. “A existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em 

nós mesmos e supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba 

nossos relacionamentos com o próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio [de 

energia]”. (FREUD, 2006c, p. 117).  

Freud alerta os leitores que não é fácil abandonar a inclinação à agressão. O autor cita 

um fenômeno nomeado por ele de “narcisismo das pequenas diferenças” (p. 119), que significa 

a troca de hostilidade entre comunidades com territórios contíguos, e que se relacionam como 
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a Alemanha do Norte e a Alemanha do Sul (nos tempos de Freud). Portugueses e espanhóis, 

que também tinham rixas constantes, ridicularizavam-se. No cotidiano do transporte coletivo 

urbano, pode-se afirmar que o narcisismo das pequenas diferenças é um fenômeno observável.  

Diariamente, no contexto organizacional, os Recursos Humanos recebem reclamações 

por parte dos motoristas de ônibus que se queixam dos maus tratos de clientes. As fontes são 

variadas. Muitos clientes reclamam da demora em chegar ao destino e desconsideram o trânsito, 

as regras a serem cumpridas pelos motoristas, como só trafegarem em faixas exclusivas e os 

limites de velocidade. Muitas reclamações recebidas contra os motoristas são infundadas e 

denotam a malícia do cliente em levar vantagem, ainda que seja para punir o trabalhador. 

Esquece-se que, como cliente, depende do serviço e tem uma pequena diferença em relação ao 

motorista.   

O mal-estar gerado no interior do coletivo influencia todo o dia de trabalho do 

motorista, pois o cliente possui destino determinado para descer do ônibus, mas o motorista não 

tem opção de interromper seu itinerário e elaborar seu sofrimento. O ego fica dividido entre o 

instinto e às exigências do superego, e o inconsciente do motorista aparece na queixa de um 

sintoma, ou nas consequências da operação do veículo, freadas bruscas, avanços de sinais, 

aumento da velocidade. Os conflitos no ônibus podem influenciar os índices de absenteísmo 

das empresas, a preservação dos coletivos e, principalmente, os desajustes nas relações 

interpessoais no trabalho fragilizam o corpo do motorista que pode somatizar o conflito.     

O cotidiano do motorista de ônibus pode culminar em sofrimentos físicos e psíquicos. 

O inconsciente, a estrutura revelada pela Psicanálise, instância da vida mental, é diretamente 

atingida no dia a dia de trabalho do motorista, pois, o trabalhador não dispõe de poder de decisão 

sobre quem entra em seu ambiente de trabalho (o ônibus), ou ficando vulnerável ao humor dos 

passageiros e à violência.  

Necessário é considerar o sujeito em sua singularidade. O apoio psicológico ao 

trabalhador é uma ferramenta de promoção de saúde, e não deve ser negligenciado. Deve-se 

sempre considerar o motorista como sujeito desejante, que sofre na realização do seu trabalho. 

Não reduzir o sofrimento do trabalhador é não garantir, efetivamente, intervenções eficazes às 

demandas psicológicas que aparecem como recurso para o sujeito olhar para si, no afã de 

cumprir a jornada de trabalho sob as dificuldades variadas do setor. Assim, o motorista de 

ônibus sofre e compromete sua saúde. 

A visão pessimista de Freud sobre o futuro da civilização transcende à discussão acerca 

da religião ou felicidade ou ainda questões ligadas ao ego. Freud preocupava-se com o instinto 
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humano de agressão e autodestruição. O controle, resultado da dominação humana, para o autor, 

diz respeito à infelicidade e à ansiedade, revelando a agressividade e endereçando ao outro esse 

instinto. Ainda hoje, a contemporaneidade reflete o aumento deste mal-estar relatado por 

Sigmund Freud há quase 90 anos atrás. A atualidade do texto é assustadora, pois mostra o 

retrocesso que a humanidade assume com mesmo descontrole, autodestruição do outro, guerras, 

intolerância às diferenças. O narcisismo das diferenças pequenas transbordou as distinções 

territoriais. Esse narcisismo revela-nos a barbárie do ocidente e do oriente no que tange às 

diferenças culturais, políticas, sociais e religiosas. 
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5 A PSICOSSOMÁTICA E SUAS INFERÊNCIAS NO COTIDIANO DO MOTORISTA 

DE ÔNIBUS 

 

O trabalho é uma forma de interação social, em que um sujeito produz o resultado de 

suas habilidades na construção da prática diária. Todavia, a direção na que a rotina é levada 

pode induzi-lo ao adoecimento. A fim de superar os efeitos do trabalho na saúde do trabalhador, 

considera-se a Psicossomática como uma ferramenta explicativa, quando a doença não existe 

apenas no corpo, mas também existe no psíquico.  

O ambiente de trabalho determina, expressivamente, a qualidade de vida e o bem-estar 

dos trabalhadores que nele atuam. Por isso, cabe à comunidade científica propor métodos para 

humanizar estes espaços e transformá-los em promotores de saúde, ao abranger o trabalhador 

biopsicossocial-espiritual. 

Os ambientes vitais humanos são marcados por diversos convívios sociais – família, 

vizinhança, colegas de trabalho, estudo e ademais. As relações interpessoais, ou seja, as relações 

entre as pessoas estão presentes em todos os lugares onde existem dois ou mais indivíduos e 

que podem assumir variadas dimensões, como por exemplo, as relações de parentesco, relações 

de amizade, relações de trabalho, dentre outras, principalmente devido ao ambiente em que esta 

relação é formada. (POLASTRINI; CORTEGOSO, 2005, p. 5). 

 Tais relações podem influenciar o estado de saúde do sujeito, de forma positiva – 

suporte social e emocional, por exemplo, mas também, pode interferir negativamente – gênese 

de doenças ou até mesmo, a morte. Há muitos determinantes que agem expressivamente na 

saúde do sujeito, como o acesso a alimentação, moradia, saneamento, educação, transporte, 

lazer, principalmente o trabalho e as relações sociais nele estabelecidas, que são relevantes para 

a promoção de saúde psíquica. 

As razões para a Psicossomática tratar acerca da cultura das relações de trabalho e os 

aspectos de promoção da saúde não são provenientes somente de fatores meramente 

individuais, mas também das manifestações em âmbitos coletivos. (POLASTRINI; 

CORTEGOSO, 2005, p. 111). Por este motivo, o cotidiano do motorista de ônibus foi 

correlacionado à Psicossomática, a fim de facilitar o entendimento sobre os efeitos, sejam dos 

fatores sociais e/ ou psicológicos, que atuam no corpo e bem-estar das pessoas que integram os 

ambientes de trabalho. O que não é resolvido no âmbito organizacional escoa para o corpo, do 

corpo para o exterior, convertendo em doença física que não tem sua gênese no físico, e sim no 
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psíquico. Isto é Psicossomática: comprometimentos do corpo sem origem biológica, mas 

psicológica.  

O homem, ao desempenhar alguma atividade laboral, não deve ser percebido como 

máquina de produção, mas deve ser valorizado como um indivíduo repleto de potencialidades, 

livre para criar e se desenvolver em toda a sua plenitude, inclusive no trabalho. Todavia, 

delimita-se como problema de estudo o fato dos ambientes de trabalho, especificamente, das 

empresas de ônibus, capacitarem-se para lidar com tecnologias cada vez mais inovadoras, ante 

a clientela exigente por direito e qualidade de serviços, esquecendo-se de considerar as 

dimensões biopsíquicas e socioespirituais, de seus funcionários.  

Prioriza-se aqui o motorista, que é o ser que confere a “imagem” da empresa e o que 

movimenta todo um trabalho. A não consideração de sua subjetividade, consequentemente, 

pode induzir ao adoecimento deste trabalhador e/ ou equipe, afetar a qualidade dos serviços 

prestados, e deteriorar a imagem da organização pelo qual faz parte. Deste modo, norteia-se a 

seguinte questão: Como transpor os desafios biopsicossociais e espirituais emergentes das 

relações interpessoais estabelecidas nos ambientes de trabalho, principalmente entre motoristas 

de ônibus? 

Os desafios a serem superados, que afetam qualquer relacionamento pessoal, partem 

desde um trabalho fortemente burocrático, carga horária excessiva, competitividade, intrigas, 

pressões da chefia, o despreparo da equipe em promover a humanização no ambiente, baixo 

incentivo e desvalorização do funcionário, os problemas existenciais e aqueles oriundos do seio 

familiar, estado biopsicossocial e espiritual, entre tantos outros.  

A saúde humana vem apresentando indícios pela forma como o processo de 

globalização e reestruturação produtiva vem se desenvolvendo, definindo o processo saúde-

doença da população produtiva. As transformações que ocorrem nas esferas econômicas, 

política, social e técnica, presentes no trabalho, exercem forte domínio sobre a saúde dos 

trabalhadores. Quanto mais um ambiente se tornar desumano, mais difícil será manter a 

sobrevivência dos sujeitos que interagem neste espaço. 

 

A escassez nos recursos materiais, humanos e físicos implica em uma diminuição da 
qualidade no atendimento ao cliente além de demandar maior esforço dos 
trabalhadores, de natureza psíquica ou física, podendo levar inclusive a acidentes de 
trabalho, e consequentemente. Insatisfação. (JEONG; DJY; KURCGANT, 2010, p. 
5) 

 

O tratamento de questões psicológicas é de grande relevância para a manutenção do 

clima organizacional e a saúde do trabalhador, e considerar programas educativos e 



103 
 

 

motivacionais contribui para prevenção de agravos psicossomáticos do trabalho. Ressalta-se 

que o autoconhecimento do trabalhador é fundamental para que haja mudança na realidade, o 

que reforça também a importância de sua participação efetiva no processo educativo e 

motivacional.   

Entende-se que essa educação participativa contém potencial para desenvolver, nos 

trabalhadores, capacidade crítica diante do cotidiano do trabalho e convívio interpessoal. Essa 

postura crítica fará com que os trabalhadores atuem diante das situações de risco e conflitos de 

forma a evitar os adoecimentos e acidentes de trabalho. A aproximação do trabalhador ao 

espaço de escuta nas organizações é uma via de escape para as queixas psicossomáticas.  

Com a participação ativa do trabalhador no processo de trabalho, o ambiente se tornará 

um local com menores riscos para acidentes, bem como o motorista buscará o reconhecimento 

em seu saber atuar, questionando as alterações nos processos de trabalho, e com adoção de 

novas tecnologias e novas formas de organizar o trabalho, à informação e recusa de trabalho 

perigoso ou arriscado a saúde, buscando, assim, a humanização no trabalho. 

 

5.1 A PSICOSSOMÁTICA E O TRABALHO 

  

A gênese dos estudos sobre a Psicossomática foi resultante do pensamento médico na 

relação mente-corpo, dicotomia subjetiva no campo da Filosofia, por René Descartes. Em 1918, 

Heinroth instaurou o termo na Medicina; porém, Pierre Marty, psicanalista, fundador da escola 

de Paris nos anos 50, a definiu no campo da Psicanálise, por volta de 1970.  

Os saberes psicossomáticos abarcam as enfermidades de forma integral no ser humano, 

ou seja, a doença existe no físico, existe no órgão, existe na fala, existe no pensamento do sujeito 

e existe no imaginário. Neste sentido, ao contextualizar com a saúde do trabalhador, reflete-se, 

por exemplo, um trabalhador que apresenta um quadro de hipertensão – ele, um paciente sem 

histórico genético da doença ou nenhum comprometimento cardíaco – porém, sua pressão 

arterial sobe drasticamente ao entrar em seu ambiente 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 a vilão, assim como o sal. (MELLO FILHO, 2010).  

A Psicossomática, enquanto ciência interdisciplinar, que abrange saberes da Medicina, 

Psicologia e outras ciências pode ser considerada “integral”, uma vez que lida com as 

dimensões matéria/corpo e forma/alma. A Psicossomática moderna estuda a pessoa como um 

ser histórico, que é um sistema único constituído por três subsistemas: corpo, mente e social. 
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Do mesmo modo, o ser humano é concebido tanto na saúde como na doença: um ser 

biopsicossocial. (MELLO FILHO, 2010, p. 115).  

Além da explicação orgânica da hipertensão, que é totalmente coerente 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 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.  

Não há vida sem dor. Desde o nascimento somos invadidos por este sentimento 

indescritível: o desafio para o sujeito é dar sentido à invasão dolorosa. As ostras, por exemplo, 

reagem à entrada de um corpo estranho em seu organismo produzindo pérolas que envolvem o 

invasor; uma bela defesa que serve às joalheiras e fazem a alegria das mulheres, afinal, é uma 

joia especial advinda de um processo doloroso à ostra.  

Já o sujeito não produz pérolas na experiência de dor, de invasão psíquica, mas ele é 

capaz de crescer, amadurecer. Além disso, a ostra não é capaz de expulsar o corpo estranho 

para fora; ela precisa envolver com suas próprias armas o invasor, que seja um grão de areia, 

por exemplo.  

O sujeito, ao sentir dor, responde de acordo com sua estrutura psíquica e sua maneira 

de compreender este sentimento. Podemos afirmar, então, que a dor é individual e 

intransferível. Mesmo que a dor não seja uma experiência agradável, ela é essencial para a 

sobrevivência. Ela se faz necessária, a fim de expor que algo não está funcionando 

adequadamente, seja no físico ou no psiquismo. Ela alerta os sujeitos de que são mortais, e é 

esta consciência que tenta instaurar os limites do que fazer para manter-se vivo.  

A voz do sujeito expressa sua doença, sua dor. A afetação interna torna-se massacrante 

quando as substâncias químicas já não anestesiam esse corpo. Esta dor tem sempre a ver com a 

perda subjetiva, uma falta que nem o próprio sofredor sabe precisar. Escapa via linguagem; as 

palavras não dão conta. 

 

Uma aspiração se realiza no psiquismo e produz um efeito de sucção sobre as 
quantidades de excitação vizinhas. Os neurônios associados devem abandonar a sua 
excitação, o que provoca uma dor. Uma dissolução das associações é sempre uma 
coisa penosa. Um empobrecimento em excitação... Se produz de um modo que se 
assemelha a alguma hemorragia interna. Esse processo de aspiração provoca uma 
inibição e tem os efeitos de um ferimento, análogo à dor...  Há também 
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empobrecimento, pelo fato de que a excitação se escoa como que [bombeada] por 
um buraco [...]. É no psiquismo que se situa o buraco. (NASIO, 2006, p. 45) 
 

Já dizia Charles Chaplin: “Sorri, vai mentindo a sua dor e, ao notar que tu sorris, 

todo mundo irá supor que és feliz.” Quantas vezes, ao longo da vida, procuramos esconder 

nossa dor dos outros e, muitas vezes, de nós mesmos, a fim de evitarmos o sofrimento, mas não 

nos atemos de que a dor fala sobre nós, porém não é nossa, mas tem algo de nós? Podemos 

ignorar uma lesão, podemos negar uma doença orgânica. O que não conseguimos é fugir da dor 

psíquica. Somos incapazes de fugirmos de nós mesmos.  

 A alegria é o antônimo da tristeza. A dor não é o sinônimo nem de alegria e nem de 

tristeza. Se perder em meio ao sentimento de dor é um caminho perigoso. Lutar contra ela, às 

vezes, é ineficaz. Então, o que fazer quando ela nos invade? Essa resposta depende de inúmeros 

fatores e dar esta solução não é a intenção deste trabalho, mas sim tentar compreender o que a 

dor representa para o corpo físico e para o subjetivo, a fim de tornar os possíveis danos em 

novos caminhos.  

 

A psicossomática corresponde à passagem da energia psíquica não recalcada 
diretamente para o corpo biológico, lesionando – o como resposta à impossibilidade 
de metaforização, de fantasia. Agora situado no físico e com alterações orgânicas o 
sujeito preocupa-se em se ver livre deste mal, porém o caminho é longo já que a 
energia pulsional do psicossomático não escoa na mente e sim transborda para o 
corpo. (ALCANTARA; SILVA, 2014, p. 57) 
 

Enquanto profissionais da saúde estão preocupados com o sintoma, a Psicanálise, por 

exemplo, está interessada se este sintoma é a resposta à afetação psíquica. Além da dor causada 

pelo sintoma, é necessário investigar se o sintoma teve sua gênese no fisiológico. Neste sentido, 

o trabalho da Psicologia é o manejo das questões psicossomáticas que, porventura, aparecerem, 

e alterarão a vida deste sujeito.  

A analogia saúde – trabalho – doença é compreendida pela forma das ações do homem 

mediante a natureza, através do seu trabalho e grau de desenvolvimento das relações sociais de 

produção, fazendo com que suas ações ao meio ambiente sejam determinantes na vida do ser 

humano e dos animais. Por isso, a necessidade de lutar pelas causas justas, como a valorização 

do trabalho e respeito à natureza, pois, no processo saúde-doença, é essencial o bem-estar 

biopsicossocial do motorista.   

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, induzirão cada vez mais um 
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profissional ao adoecimento a tal ponto que não será apenas o único a ser prejudicado, mas 

também os serviços prestados, bem como a imagem e a rentabilidade da empresa. 

O ambiente de trabalho determina, expressivamente, a qualidade de vida e o bem-estar 

dos trabalhadores que nele atuam. Por isso, cabe à comunidade científica propor métodos para 

humanizar estes espaços e transformá-lo em promotor de saúde, ao abranger um trabalhador 

biopsicossocial e espiritualmente. Importante considerar que saúde no trabalho diz respeito a 

atitudes em via de mão dupla, tanto à organização quanto ao sujeito. Sendo o trabalho um dos 

motivos para potencial sofrimento, dar voz ao sujeito faz o sofrimento tomar outra via... Do 

discurso à cura.  
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6 METODOLOGIA FENOMENOLÓGICA  

 

A principal fonte de dados foi a entrevista fenomenológica, na qual pesquisadores e 

participantes são coparticipantes. Buscou-se acessar o mundo dos participantes e como essas 

experiências foram vividas. Os discursos dos participantes foram enriquecidos pelas reflexões 

e interpretação fenomenológica dos pesquisadores. No uso dessa metodologia, surgiram as suas 

duas principais escolas de pensamento: a Descritiva e a Interpretativa (hermenêutica). Esta 

possui caráter descritivo. 

 

6.1 A FENOMENOLOGIA DESCRITIVA 

 

A Fenomenologia descritiva foi desenvolvida, primeiramente, por Husserl, que 

refletia: “O que sabemos como pessoas?” 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. Os pesquisadores procuram 

suspender qualquer pressuposição, buscando confrontar dados em sua forma pura. A suspensão 

é um processo interativo que envolve preparar, avaliar e fornecer feedback sistemático e 

contínuo sobre sua eficácia.  

Os pesquisadores costumam manter um diário reflexivo de seus esforços para 

concretizar a suspensão. A intuição ocorre quando os pesquisadores permanecem abertos a 

significados atribuídos ao fenômeno por quem o experimentou. É a partir da compreensão 

fenomenológica que os valores e pressupostos são abandonados em favor da compreensão da 

fala do outro, considerando a experiência singular do sujeito, sua percepção e o fenômeno 

interpretado pelo seu olhar.  

 

6.2 A FENOMENOLOGIA INTERPRETATIVA 

 

Heidegger, aluno de Husserl, passou para Fenomenologia interpretativa a seguinte 

questão: “O que é ser?”. Ele enfatizou a interpretação e a compreensão e, não somente, a 
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descrição da experiência humana. Sua premissa consiste em que a experiência vivida é um 

processo interpretativo.  

Heidegger afirmava que a hermenêutica (compreensão), é característica básica da 

existência humana. O termo “hermenêutica” refere-se à arte e à filosofia de interpretar o 

significado de um objeto. Os objetivos da pesquisa fenomenológica interpretativa são: entrar 

em outro mundo e descobrir a sabedoria, as possibilidades e as compreensões encontradas ali. 

Aqui não há suspensão. Para Heidegger, não é possível suspender seu “ser-no-mundo”. Os 

filósofos desenvolvem seus relatórios com textos suplementares, como romances, poesias e 

outras expressões artísticas, ou usam esses materiais nas conversas com os participantes. 

 

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. (MERLEAU-PONTY, 2011)  

 

Essa significação no campo das palavras diz respeito ao mundo sensível: os gestos 

dotados de sentidos e de emoções, como o sorriso e o choro, que são expressões de linguagem. 

Por arquétipo, no trabalho com um motorista de ônibus, um psicólogo atenta para as nuances 

do discurso desse sujeito, do seu inconsciente, de suas identificações com o sintoma, com o 

estresse e também com a identidade profissional, no 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. Sabe-se que a palavra expressa os pensamentos, e é plano de fundo para a 

comunicação. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 258). Mas, no pensamento merleau-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 onomatopeias, em razão de uma semelhança objetiva, mas porque 
eles extraem e, no sentido próprio da palavra, exprimem sua essência emocional. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 253) 

 

As pesquisas em Fenomenologia estão interessadas na essência do fenômeno e como 

este é experimentado pelas pessoas, e o que significa. A essência é o que faz um fenômeno ser 

o que é; sem ela, o fenômeno não seria o que é. Para pesquisadores da área da saúde, o fenômeno 

inclui o significado do sofrimento, da experiência de violência doméstica, da qualidade de vida 
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com dor crônica, das vivências de profissionais em contextos variados, tais como hospitalar, 

organizacional e escolar. 

A proposta dessa pesquisa foi de caráter descritivo de campo. Quanto à abordagem, 

qualitativa, tendo suas raízes originárias na Antropologia, na Sociologia e na Psicologia. 

Segundo Polit e Beck (2011), a abordagem qualitativa se caracteriza por termos que lhes são 

próprios e, ainda, estuda fenômenos ou conceitos.  

As informações coletadas foram dados caracterizados por descrições narrativas. As 

conexões entre os conceitos foram realizadas por padrões de associação, e os processos de 

raciocínio lógico foram caracterizados pelo raciocínio indutivo e, ainda, segundo a principal 

intenção da pesquisa fenomenológica, compreender o fenômeno.  

O que se pode considerar fenômeno? São os acontecimentos cotidianos que alteram a 

percepção sobre a vida, sobre a subjetividade e sobre o meio externo. Para Bicudo e Cappelletti 

(1999), o método fenomenológico está preocupado com as relações homem-mundo, e não 

apenas com as essências fenomenológicas, e se volta para os conflitos da existência humana, 

estando particularmente interessado no mundo-vida humano como ele é vivido.  

A Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty é teoria e método, o subsídio dado por 

este autor para descrever, compreender, desvelar o vivido humano e, ao mesmo tempo, 

completo e inesgotável: completo porque o arcabouço teórico e metodológico descrito na 

“Fenomenologia da Percepção”, obra base para a pesquisa fenomenológica, permite o 

aprofundamento no objeto de investigação do pesquisador, nas variadas áreas do conhecimento, 

Enfermagem, Psicologia e Filosofia; inesgotável porque os estudos não se findam em si mesmo: 

a proposta fenomenológica se abre para novas interpretações do mesmo fenômeno.  

O desenho da pesquisa qualitativa é realizado segundo o modelo qualitativo, que 

consiste em: ser flexível e elástico, capaz de se ajustar ao que é descoberto durante o curso da 

coleta de dados; pode ser feita uma mescla de estratégias de coleta de dados; a visão do 

pesquisador tende a ser holística, pois busca a compreensão do todo; o pesquisador envolve-se 

no campo por longo período; e a análise do dado é contínua, para pensar a etapa subsequente. 

Os pesquisadores qualitativos tendem a reunir uma rede complexa de dados, derivados de uma 

série de fontes e coletados por uma série de métodos. Costuma-se chamar o pesquisador 

qualitativo de artista da bricolagem. (POLIT; BECK, 2011 p. 289). 
O objetivo é desenvolver uma rica compreensão do fenômeno, da forma como existe 

e é construído pelos indivíduos em seu próprio contexto. Os dados são coletados no mundo real, 

em ambientes naturais; a dimensão temporal pode ser transversal, com um ponto de coleta de 



110 
 

 

dados, ou longitudinal, com vários pontos de coleta de dados por um longo período, a fim de 

observar a evolução do fenômeno. A discussão e a causalidade na pesquisa qualitativa são 

polêmicas, pois alguns estudiosos defendem que todos os elementos interagem, criando 

conceito de modelagem mútua e simultânea: “tudo influencia todo o resto aqui e agora”. 

(POLIT; BECK, 2011 p. 292). 

A escolha pela referência metodológica de Merleau-Ponty deu-se pela liberdade de 

compreensão quanto à subjetividade envolvida na proposta deste trabalho. A Fenomenologia 

assume outro olhar, onde o humano passa a ser considerado não somente como um uno, mas 

como um ser social. (CARRARO et al., 2011, p. 95). Os pesquisadores fenomenológicos 

questionam: “Qual a essência desse fenômeno? Como é experimentado por essas pessoas? O 

que ele significa?”. A essência é o que faz um fenômeno ser o que é; sem ela, o fenômeno não 

seria o que é. Os fenomenólogos investigam fenômenos subjetivos na crença de que verdades 

críticas sobre a realidade se fundamentam nas experiências de vida das pessoas. Para 

pesquisadores da área da saúde, incluem o significado do sofrimento, a experiência da vivência 

de uma doença e a qualidade de vida a dor crônica, por exemplo. 

O verbo principal da análise qualitativa é compreender. Compreender é exercer a 

capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos 

condições de exercitar esse entendimento. Para compreender, é preciso levar em conta a 

singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas 

também é preciso saber que a experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da 

história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em que ela se 

insere. (MINAYO, 2012, p. 623).  

O objeto do método fenomenológico na pesquisa empírica é o vivido; para 

compreender o proposto por esta pesquisa, 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. A fenomenologia 

descritiva foi desenvolvida, primeiramente, por Husserl. (CREMASCO, 2009).  

 

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)   
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6.3 O CENÁRIO DA PESQUISA E SEUS PARTICIPANTES 

 

O cenário da pesquisa foi uma garagem de ônibus localizada na cidade de São 

Gonçalo, Rio de Janeiro. O número de participantes foi de 30 motoristas de ônibus, visando 

adequação com o priorizado em pesquisas qualitativas. É importante destacar que, para a 

pesquisa qualitativa, o critério de representatividade de uma pesquisa não está ligado ao critério 

numérico (MINAYO, 2012, p. 197), mas atrelado à relevância da análise de dados e a descrição 

fidedigna das percepções dos participantes, a partir dos dados coletados na entrevista. A 

fenomenologia desvela o mundo vivido do sujeito e descreve este mundo com o intuito de 

propor melhorias. No caso desta pesquisa, melhorias para o motorista de ônibus e para o 

contexto da mobilidade urbana. O encerramento da coleta de dados se deu a partir da saturação 

dos dados.  

A empresa-campo tem 70 anos de existência e atuação no transporte coletivo no Leste-

fluminense. Possui dezessete linhas em atividade, municipais e intermunicipais, com coletivos 

que percorrem até 74 km de distância de sua garagem. Possui três mil colaboradores e 

setecentos ônibus. Seus números impressionam: a empresa realiza 250.000 viagens por mês, e 

os ônibus percorrem cerca de 4.000.000 km por dia.  

Estes foram os critérios de inclusão: 

 Motoristas de ônibus acima de 26 anos, pois a carteira nacional de habilitação 

categoria “D” só pode ser retirada a partir de 21 anos, segundo o Código 

Nacional de Trânsito; 

 Tempo na atividade superior a dois anos;  

 Mínimo de dois cursos de qualificação específica na área rodoviária, como: 

Motorista Cidadão e Resolução 168. Estes cursos são obrigatórios para os 

motoristas de ônibus no Rio de Janeiro, pois aprofundam temas 

imprescindíveis para o cotidiano do trabalho, como limites de velocidade, 

primeiros socorros, as legislações de trânsito e relacionamento interpessoal. 

Estes foram os critérios de exclusão: 

 Motoristas de ônibus que tenham se afastado pela Previdência Social por mais 

de cinco anos da empresa; 

 Motoristas de ônibus que exercem outra atividade remunerada; 

 Aqueles que, por qualquer motivo, não queiram participar. 
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6.4 POSSÍVEIS RISCOS 

 

Esta pesquisa não previu riscos à dimensão física, social, cultural e intelectual do 

participante. No entanto, havia a possibilidade deste sentir cansaço no decorrer da entrevista, e 

a ocorrência de riscos à dimensão emocional dos participantes, já que dilemas vividos no dia a 

dia da profissão poderiam ser lembrados e gerar emoções. Ao se lembrar de um fato marcante 

de sua vivência como motorista de ônibus, tal lembrança poderia produzir desconfortos ou 

choro. Sendo assim, a entrevista fenomenológica seria interrompida, podendo ser retomada em 

outra oportunidade ou a participação cancelada, se porventura assim o motorista de ônibus 

desejasse. Pretendeu-se reduzir os potenciais danos emocionais com a suspensão da entrevista 

e suporte psicológico. Os participantes contaram com a escuta terapêutica da pesquisadora, que 

é psicóloga, a fim de tratar o desconforto e acolher o choro. Caso estes danos ocorressem, o 

atendimento seria oferecido na sala de Recursos Humanos (RH), como previamente acordado 

com a organização, pois é um espaço dedicado aos atendimentos de cunho psicológico.  

 

6.5 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 

Espera-se que esta pesquisa contribua para o desenvolvimento da atuação dos 

profissionais psicólogos, que promovam para o profissional motorista de ônibus um melhor 

enfrentamento das dificuldades diárias decorrentes do estresse provocado pelo cotidiano da 

profissão. Espera-se, também, que as empresas utilizem estratégias para adoção de 

comportamento de adesão terapêutica. Há a possibilidade de redução de danos à saúde que 

envolva a Enfermagem do Trabalho, e a Psicologia Organizacional para práticas educativas 

geradoras de habilidades adquiridas pelos motoristas de ônibus para o enfrentamento laboral e 

social, bem como melhoria da qualidade de vida pautada na percepção existencial apresentada 

pelos participantes deste estudo.  

Esta pesquisa visou, assim, contribuir no tocante à saúde do trabalhador, na diminuição 

de agravos psicológicos, promovendo saúde no trânsito, considerando a compreensão do mundo 

do trabalho do motorista de ônibus. Deste modo, poderá colaborar também com a mobilidade 

urbana, com práticas educativas na prevenção de acidentes de trânsito e condições favoráveis 

para que o motorista de ônibus e os clientes cumpram suas funções sociais e familiares.  
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6.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com 

consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por 

seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. (Resolução 

466/12). 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/FM/UFF/HUAP. A empresa-

cenário autorizou a realização das entrevistas em suas dependências. A entrada no campo com 

a pesquisa aconteceu somente após aprovação pelo CEP.  

O presente estudo levou um ano para ser aprovado pelo Comitê de Ética. Devido à 

complexidade de compreensão dos aspectos da fenomenologia, os avaliadores realizaram 

inúmeras exigências, entre idas e vindas. Nesse processo, a pesquisadora amadureceu os tópicos 

a serem respondidos para o Comitê, tendo o aceite em junho de 2017.  

Através da apresentação da proposta do estudo e a leitura e explicação do 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 

foi apresentado o roteiro de entrevista semiestruturado. Os encontros aconteceram nas empresas 

de ônibus. Os motoristas que aceitaram participar, após a explicação dos objetivos da pesquisa 

e a assinatura do TCLE, foram encaminhados para o local apropriado para a realização da 

entrevista. 

Importante destacar que os motoristas de ônibus participantes da pesquisa foram 

informados quanto ao objetivo do estudo, e que não haveria ônus com a pesquisa. Foram 

informados, também, que a participação seria voluntária e que, caso desistissem de participar, 

a solicitação seria prontamente atendida.  

Quanto ao anonimato, os sujeitos participantes foram informados que não haveria 

divulgação de seus nomes em nenhum momento. Também foi realizada a descrição dos dados; 

a formação de unidades de significado e a compreensão do sentido das unidades à luz do 

referencial teórico adotado.  
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6.7 A ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA E SUA PECULIARIDADE 

 

Quatro aspectos interessam ao fenomenólogo na pesquisa: o espaço vivido ou 

espacialidade; o corpo vivido ou corporeidade; o tempo vivido ou temporalidade; a relação 

humana vivida ou relacionamento. A existência humana é marcada pela consciência de si e em 

si. Compreender, portanto, a partir da percepção das pessoas o “estar” no mundo, suas 

percepções do que pensam, veem, ouvem, sentem.  

 

O pesquisador / entrevistador, segundo encoraja o entrevistado a refletir sobre sua 
experiência e detalhá-la o máximo possível. Para tal, no decorrer do relato, destaca-se 
a atenção ao conteúdo relatado por parte do pesquisador/entrevistador, direcionando 
a entrevista ao conteúdo buscado e para elucidar possíveis pontos obscuros durante a 
narrativa. Quer-se relato detalhado por parte do entrevistado de forma espontânea, 
possibilitando o acesso primeiro às experiências e percepções do sujeito.  Sendo 
assim, há não somente a liberdade da manifestação deste tipo de conteúdo subjetivo 
na entrevista, mas a própria intenção de que assim seja para que se garanta o acesso 
Fenomenológico pretendido. (DALE, 1996, p. 313)  

 

A entrevista fenomenológica foi realizada na garagem de ônibus cenário. Foi reservada 

pela psicóloga, gerente do RH da empresa, uma sala no setor administrativo, exclusiva para 

atendimentos individualizados, estruturada para garantir a confidencialidade dos assuntos 

abordados. 

 

6.8 REGISTRO DE DADOS 

  

 A entrevista fenomenológica foi gravada com um aparelho de gravação de voz e 

transcrita em tabela do Excel, para facilitar a categorização dos dados. Foi garantida a segurança 

das informações e, após a transcrição completa da entrevista, o arquivo áudio foi guardado em 

um dispositivo de pen drive exclusivo da pesquisa. Garantindo o anonimato e o sigilo do relato 

dos participantes, não foram citados nomes no roteiro para caracterização sociodemográfica.  

 

6.9 ANÁLISE DE DADOS 

 

A existência humana é marcada pela sua consciência. A expressão “estar no mundo” 

ou “personificação” é um conceito que reconhece as ligações físicas das pessoas com seu 

mundo – as pessoas pensam, veem, ouvem, sentem e têm consciência por meio de interações 

de seus corpos com o mundo. A interpretação nunca será a última palavra sobre o objeto 
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estudado, pois o sentido de uma mensagem ou de uma realidade está sempre aberto em várias 

direções. No entanto, quando bem conduzida, ela deve ser fiel ao campo de tal maneira que 

caso os entrevistados estivessem presentes. (MINAYO, 2012, p. 625).  

As transcrições foram construídas, tratadas e analisadas através da proposta 

metodológica de Amedeo Giorgi. A metodologia de análise de dados, proposta por esse autor, 

psicólogo americano que disseminou a fenomenologia e a pesquisa psicológica, obedece a 

quatro passos principais.  

O primeiro passo envolve a leitura criteriosa das transcrições da entrevista gravada, 

dos participantes da pesquisa, com o propósito de alcançar o sentido da percepção do vivido, 

do fenômeno, “leitura das descrições completas com o objetivo de obter uma visão” (GIORGI, 

1979, p. 11), apreendendo o fenômeno em questão, conservando a linguagem de expressão do 

sujeito. 

O segundo passo corresponde à identificação de significados descritos pelos 

participantes da pesquisa que são percebidos pelo pesquisador de forma espontânea em meios 

às transcrições, dotadas de determinadas relações quanto às demais transcrições.  

O terceiro passo requer a transformação da linguagem do participante em linguagem 

cientifica, mantendo a ênfase do fenômeno descrito. O último passo é sintetizar e associar as 

unidades de significados, chegando ao núcleo do significado do fenômeno.  

 

6.10 TRATAMENTO DOS DADOS 

  

Após a coleta de dados, foi realizada a etapa metodológica da categorização dos dados, 

à luz do método fenomenológico. Os roteiros foram enumerados a fim de preservar a identidade 

do sujeito participante na análise dos dados. Consideraram-se três momentos para a apreciação 

dos dados: transcrição das respostas gravadas para constituir uma redução fenomenológica e o 

afastamento de todas as concepções e conhecimentos pré-estabelecidos (epoché); absteve-se de 

tecer considerações acerca da existência ou não existência das coisas mundanas.  

Na redução fenomenológica, a Noesis é o ato de perceber. Aquilo que é percebido, o 

objeto da percepção, é o noema. A coisa como fenômeno de consciência (noema) é a coisa que 

importa, e refere-se a ela a conclamação “às coisas mesmas” que fizera Husserl. “Redução 

fenomenológica” significa, portanto, restringir o conhecimento ao fenômeno da experiência de 

consciência, desconsiderar o mundo real, colocá-lo “entre parênteses”, – o que no jargão 

fenomenológico não quer dizer que o filósofo deva duvidar da existência do mundo – como os 
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idealistas radicais duvidam – mas sim que a questão para a fenomenologia é antes o modo como 

o conhecimento do mundo acontece, a visão do mundo que o indivíduo tem. (COBRA, 2009). 

Nos termos de Husserl, promove-se a “colocação da atitude natural entre parênteses”: 

a facticidade do mundo fica “em suspenso os juízos, suspensa sua própria realidade de ser, de 

pessoa”. 

A epoché fenomenológica proporciona, em seu exercício generalizado, o 

deslocamento da atenção, inicialmente voltada para os fatos contingentes do mundo natural, 

para o domínio de uma subjetividade transcendental, enquanto idealidades puras – se revelarão 

como “evidências absolutas” para uma consciência transcendental, dotada da capacidade de ver 

verdadeiramente estes fenômenos tal como se apresentam em sua plena evidência. (TOURINO, 

2013, p. 28).  

Foram selecionadas partes da transcrição, consideradas essenciais ao desvelamento 

dos objetivos propostos e, enfim, realizada 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 tema, subsidiado 

por conceitos do pensamento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty.  

Ao buscar compreender, é preciso exercitar também o entendimento das contradições: 

o ser que compreende, compreende na ação e na linguagem e ambas têm como características 

serem conflituosas e contraditórias pelos efeitos do poder, das relações sociais de produção, das 

desigualdades sociais e dos interesses. (MINAYO, 2012, p. 622). 
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7 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são expostos os resultados encontrados no campo de pesquisa, com a 

distribuição dos participantes quanto às informações coletadas por meio do Questionário de 

Caracterização Sociodemográfica, anexado ao final da tese (p. 215). 

Cada entrevistado participante da pesquisa recebeu uma numeração, de acordo com 

sua ordem de participação, possibilitando, assim, a ocultação de seus nomes, garantindo o sigilo 

e o anonimato preconizados. Assim, a numeração inicia-se no número um, e se finaliza no 

número 24. 

  

7.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Importante destacar que se apresentará, a seguir, um resumo acerca dos participantes, 

denominados “Mot”, uma abreviatura da palavra “motorista”, seguido da numeração de sua 

participação, quanto ao sexo, idade e sintomas em tratamento ou não. No quadro abaixo, estão 

expostos dados acerca desses participantes. 

 

Tabela 4 - Panorama acerca dos participantes da pesquisa. 

PARTICIPANTE GÊNERO IDADE  
(EM ANOS) 

TEMPO DE 
PROFISSÃO 
(EM ANOS) 

PROBLEMAS  
DE SAÚDE 

TRATAMENTO 
DE SAÚDE 

Mot. 01 Masculino 48 7 Dores (coluna e 
joelhos) 

Medicação e 
Fisioterapia 

Mot. 02 Masculino 33 7 Dores (braços e 
coluna) 

- 

Mot. 03 Masculino 49 18 Hipertensão Medicação 
Mot. 04 Masculino 53 4 Dores (cabeça) - 
Mot. 05 Masculino 30 3 - - 
Mot. 06 Masculino 46 26 - - 
Mot. 07 Feminino 46 5 - - 
Mot. 08 Masculino 31 3 Dores (cabeça) - 
Mot. 09 Masculino 43 10 Dores (coluna e 

joelhos) 
Medicação e 
Fisioterapia 

Mot. 10 Masculino 51 21 Dores na coluna - 
Mot. 11 Masculino 45 4 - - 
Mot. 12 Masculino 39 13 Dores (cabeça, 

coluna e joelhos) 
- 

Mot. 13 Masculino 46 23 Dores (ombros) Medicação 
(Diabetes) 

Mot. 14 Masculino - 12 Dores (joelhos e 
pernas) 

- 

Mot. 15 Feminino - 3 Hipertensão e dores 
(corpo) 

Medicação 
(Hipertensão) 

Mot. 16 Masculino 39 2 Dores (pernas) - 
Mot. 17 Masculino 59 10 Dores (coluna) - 
Mot. 18 Masculino 44 15 - - 
Mot. 19 Masculino 49 20 - - 
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Mot. 20 Masculino 35 13 Braço direito 
(comprometimento) 

Medicação 

Mot. 21 Masculino 42 6 - - 
Mot. 22 Masculino 47 10 Dores (coluna) - 
Mot. 23 Masculino 37 12 Dores (coluna) - 
Mot. 24 Masculino 36 10 - - 

Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Mot. 01 – Homem de 48 anos, com sete anos de profissão e comprometimento na 

coluna e nos joelhos, em tratamento medicamentoso e fisioterápico;  

Mot. 02 – Homem de 33 anos, com sete anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores no braço e, também, na coluna;  

Mot. 03 – Homem de 49 anos, com 18 anos de profissão e comprometimento da 

pressão arterial, em tratamento medicamentoso para hipertensão. Sem relato sobre dores;  

Mot. 04 – Homem de 53 anos, com quatro anos de profissão, que não realiza 

tratamento de saúde; porém, relata dores de cabeça;  

Mot. 05 – Homem de 30 anos, com três anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 06 – Homem de 46 anos, com 26 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 07 – Mulher de 46 anos, com cinco anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 08 – Homem de 31 anos, com três anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores de cabeça;  

Mot. 09 – Homem de 43 anos, com dez anos de profissão e comprometimento na 

coluna e nos joelhos, em tratamento medicamentoso e fisioterápico;  

Mot. 10 – Homem de 51 anos, com 21 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores na coluna;  

Mot. 11 – Homem de 45 anos, com quatro anos de profissão, que não realiza 

tratamento de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 12 – Homem de 39 anos, com 13 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores de cabeça na coluna e nos joelhos;  

Mot. 13 – Homem de 46 anos, com 23 anos de profissão, que realiza tratamento 

medicamentoso para diabetes. Relata dores nos ombros;  

Mot. 14 – Homem, que não respondeu à pergunta da sua idade, com 12 anos de 

profissão, que não realiza tratamento de saúde; porém, relata dores nos joelhos e nas pernas;  
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Mot. 15 – Mulher, que não respondeu à pergunta da sua idade, com três anos de 

profissão e comprometimento da pressão arterial, em tratamento medicamentoso para 

hipertensão. Relata dores no corpo;  

Mot. 16 – Homem de 39 anos, com dois anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores nas pernas; 

Mot. 17 – Homem de 59 anos, com dez anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores na coluna; 

Mot. 18 – Homem de 44 anos, com 15 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 19 – Homem de 49 anos, com 20 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 20 – Homem de 35 anos, com 13 anos de profissão e comprometimento no braço 

direito, em tratamento medicamentoso. Sem relato sobre dores; 

Mot. 21 – Homem de 42 anos, com seis anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores; 

Mot. 22 – Homem de 47 anos, dez anos de profissão, não realiza tratamento de saúde, 

porém, relata dores na coluna. 

Mot. 23 – Homem de 37 anos, com 12 anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde; porém, relata dores na coluna; 

Mot. 24 – Homem de 36 anos, com dez anos de profissão, que não realiza tratamento 

de saúde. Sem relato sobre dores. 

A Tabela 4 expõe a distribuição de frequências das variáveis Gênero e Idade (anos), 

do perfil social dos participantes. Tipicamente, o participante desta pesquisa é do gênero 

masculino (91,7% do total) e tem idade de 40 a 49 anos (41,7% dos casos). 

 

Tabela 5 - Perfil sociodemográfico dos participantes. São Gonçalo/RJ. 2019. 

Variável 
Global 

F % 

Gênero   

Feminino 2 8,3 

Masculino 22 91,7 

Idade (anos)   

de 30 a 39 anos 8 33,3 

de 40 a 49 anos 11 45,8 

de 50 a 59 anos 3 12,5 
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n/d 2 8,3 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Quanto à idade, constatou-se que os participantes com as idades 30, 31, 33, 35, 36, 37, 

42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53 e 59 anos tiveram apenas um representante, correspondendo a 

porcentagem de 4,3% cada uma. A idade de 46 anos obteve três representantes (12,5%); a de 

39 anos, dois indivíduos (8,3%) e, finalmente, a idade de 49 anos, também com dois 

representantes, chegando a porcentagem de 8,3%. Dois participantes não responderam ao item 

sobre a idade, somando, assim, 8,3% do total. Tais números estão descritos no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Participantes da pesquisa por idade (N=24). São Gonçalo/RJ. 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Efetuou-se um cálculo de média simples da idade dos participantes, constando do 

somatório de todas as idades que foram representadas na pesquisa, seguindo-se da divisão desse 

valor pelo número total de participantes (N=24), chegando-se à idade média de 41,6 anos. 
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Na distribuição dos participantes quanto ao gênero feminino e masculino, dois (8,3%) 

descreveram-se como integrantes do primeiro, e 22 (91,7%) do segundo. 

 

Gráfico 2 - Participantes da pesquisa por gênero (N=24). São Gonçalo/RJ. 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Nos afazeres de um motorista de ônibus, é delegado a este profissional uma linha para 

atuação, bem como o trajeto e a distância que será percorrida em quilômetros (km) 

rotineiramente. Abaixo, na Tabela 5, foram explicitadas essas informações dos participantes. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos participantes da pesquisa quanto à linha de atuação, o tipo de linha e a distância 

percorrida em sua profissão de motorista de ônibus. 2019. 

Participante Linha de atuação Tipo de linha Distância percorrida (em km) 
Mot. 01 532 Niterói x Alcântara Intermunicipal 19,0 
Mot. 02 401M Luiz Caçador x Niterói Intermunicipal 16,4 
Mot. 03 533 Alcântara x Méier Intermunicipal 40,1 
Mot. 04 12 Santa Izabel x Covanca Municipal 25,0 
Mot. 05 07 Alcântara x Guaxindiba Municipal 12,5 
Mot. 06 532 Niterói x Alcântara Intermunicipal 19,0 
Mot. 07 15A Jóquei x Alcântara Municipal 7,0 
Mot. 08 34 Fórum x Amendoeira Municipal 11,1 
Mot. 09 15 Jóquei x Fórum Municipal 10,7 
Mot. 10 425D Alcântara x Campo Grande Intermunicipal 75,7 
Mot. 11 15 Jóquei x Fórum Municipal 10,7 
Mot. 12 55A Alcântara x São Lourenço Municipal 12,0 
Mot. 13 409 Alcântara x Niterói (Trindade) Intermunicipal 20,9 
Mot. 14 425D Alcântara x Campo Grande Intermunicipal 75,7 
Mot. 15 533 Alcântara x Méier Intermunicipal 40,1 
Mot. 16 37 Alcântara x Boaçu Municipal 9,3 
Mot. 17 12A Santa Luzia x Venda da Cruz Intermunicipal 16,4 
Mot. 18 409 Alcântara x Niterói (Trindade) Intermunicipal 20,9 
Mot. 19 101 Candelária x Niterói Intermunicipal 24,0 
Mot. 20 425D Alcântara x Campo Grande Intermunicipal 75,7 
Mot. 21 425D Alcântara x Campo Grande Intermunicipal 75,7 
Mot. 22 01 Santa Izabel x Alcântara Municipal 9,8 
Mot. 23 408 Alcântara x Niterói Intermunicipal 18,2 
Mot. 24 425D Alcântara x Campo Grande Intermunicipal 75,7 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

8,3%

91,7%

Feminino Masculino
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Verificou-se que 15 dos motoristas participantes (62,3%) trabalham em linhas 

intermunicipais, e os outros nove (37,5%) em linhas municipais, conforme o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos participantes da pesquisa quanto ao tipo de linha (N=24). São Gonçalo/RJ. 

2019. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Ainda, sobre a atuação, as linhas 401M – Luiz Caçador x Niterói, 12 – Santa Izabel x 

Covanca, 07 – Alcântara x Guaxindiba, 34 – Fórum x Amendoeira, 55A – Alcântara x São 

Lourenço, 37 – Alcântara x Boaçu, 12A – Santa Luzia x Venda da Cruz, 101 – Candelária x 

Niterói, 01 – Santa Izabel x Alcântara, 15A – Jóquei x Alcântara e 408 – Alcântara x Niterói 

possuem um representante cada uma, com 4,2% do total; as linhas 532 – Niterói x Alcântara, 

409 – Alcântara x Niterói (Trindade), 15 – Jóquei x Fórum e 533 – Alcântara x Méier possuem 

dois participantes (8,3%). Já a linha 425D – Alcântara x Campo Grande totaliza cinco 

participantes (20,8%). Essas informações estão ilustradas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos participantes quanto à linha de ônibus (N=24). São Gonçalo/RJ. 

2019. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Para exercer o ofício de motorista de ônibus, é necessária a realização de cursos para 

atualização e aperfeiçoamento profissional. No Quadro 9 foram elencados 12 cursos existentes 

para que o motorista adquira mais competências para seus afazeres: 168, Motorista Cidadão, 

ISO 9001, MOPP, Direção Defensiva, Direção Preventiva, MUCK, Simulador, Emergência, 

NR, Primeiros Socorros e Formação de Liderança. Os objetivos e a ementa de cada curso se 

encontram na seção de anexos da tese, na página 235. Abaixo, foram sinalizados através de 

marcação os cursos realizados pelos participantes. 
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Quadro 9 - Distribuição dos participantes quanto aos cursos profissionalizantes realizados. 2019. 

Participante 168 Motorista 
Cidadão 

ISO 
9001 

MOPP Direção 
Defensiva 

Direção 
Preventiva 

MUCK Simulador Emergência Primeiros 
Socorros 

Formação 
de 

Liderança 

Mot. 01 X X  X X       
Mot. 02 X  X         
Mot. 03 X X X X X       
Mot. 04 X X X X        
Mot. 05 X  X         
Mot. 06 X  X         
Mot. 07 X  X         
Mot. 08 X  X         
Mot. 09 X  X         
Mot. 10 X  X     X    
Mot. 11 X  X         
Mot. 12 X  X         
Mot. 13 X   X        
Mot. 14 X    X X      
Mot. 15 X X       X   
Mot. 16 X  X X        
Mot. 17 X  X         
Mot. 18 X  X         
Mot. 19 X X X     X    
Mot. 20 X X X X X X X     
Mot. 21 X  X X     X   
Mot. 22 X  X         
Mot. 23 X X X X        
Mot. 24 X  X  X     X  

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Averiguou-se que todos os motoristas entrevistados (100,0%) realizaram o curso 168, 

e nenhum o Formação de Liderança (0,0%); o MUCK obteve um representante (4,2%), bem 

como o curso de Primeiros Socorros (4,2%); os cursos de Direção Preventiva, Simulador e 

Emergência possuíram dois representantes cada (8,3%), cinco motoristas (20,8%) cursaram a 

Direção Defensiva; oito (33,3%), Motorista Cidadão; nove (37,5%) se aprofundaram no MOPP 

e, por último, 20 deles (83,3%) cursaram o ISO 9001. Cabe ressaltar que todos os motoristas se 

dedicaram a, pelo menos, dois cursos cada. 

Outro item questionado no formulário da presente tese foi sobre a existência de 

familiares que são ou foram, também, representantes da profissão em destaque, tendo sido, 

provavelmente, fonte de inspiração para os participantes integrantes da amostra da pesquisa. 

Tais informações estão expostas a seguir, no Quadro 10 e no Gráfico 5. 

 

Quadro 10 - Distribuição dos participantes quanto a familiares na profissão de motorista de ônibus. 2019. 

Participante Irmão Cunhado Tios Primos Pai 
Mot. 01      
Mot. 02      
Mot. 03      
Mot. 04      
Mot. 05      
Mot. 06 X     
Mot. 07 X     
Mot. 08    X  
Mot. 09      
Mot. 10   X X  
Mot. 11      
Mot. 12      
Mot. 13      
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Mot. 14      
Mot. 15      
Mot. 16      
Mot. 17      
Mot. 18 X     
Mot. 19    X  
Mot. 20      
Mot. 21 X  X X  
Mot. 22      
Mot. 23      
Mot. 24      

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos participantes quanto a familiares na profissão de motorista de ônibus. 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Ressalta-se que 17 participantes da pesquisa (70,8%) relataram que não possuíam 

familiares na profissão de motorista de ônibus; o restante, sete deles (29,2%) sim, declarando 

que possuíam um ou mais familiares na profissão citada. 

Essa profissão, devido às cobranças impostas e à exposição a um ambiente, pessoas e 

situações que, muitas vezes, são extremamente desconfortáveis, acaba por levar os motoristas 

a sentirem os reflexos de sua rotina no corpo, com a manifestação de doenças e dores crônicas. 

Abaixo, no Quadro 11, estão distribuídas as doenças das quais os participantes da pesquisa 

sofrem. 

 

Quadro 11 - Distribuição dos participantes quanto à presença de doenças crônicas. 2019. 

Participante Coluna e joelho Hipertensão Braços Diabetes Coronariano 
Mot. 01 X     

Mot. 02      
Mot. 03  X   X 
Mot. 04      

16,7%

0,0%
8,3%

16,7%

0,0%

Irmão Cunhado Tios Primos Pai
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Mot. 05      
Mot. 06      
Mot. 07      
Mot. 08      
Mot. 09      
Mot. 10      
Mot. 11      
Mot. 12      
Mot. 13    X  
Mot. 14      
Mot. 15  X    
Mot. 16      
Mot. 17      
Mot. 18      
Mot. 19      
Mot. 20   X   
Mot. 21      
Mot. 22  X    
Mot. 23      
Mot. 24      

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

18 (75,0%) participantes declararam não sofrerem de adoecimento relativo ao 

exercício da profissão, enquanto o restante, seis (25,0%), afirmaram serem acometidos por, pelo 

menos, uma doença, conforme ilustrado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos participantes quanto à presença de doenças crônicas. 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Ainda, foi questionado aos participantes se, com a presença confirmada das doenças 

crônicas expostas acima, estava sendo realizado tratamento, através de medicação ou 

Fisioterapia, conforme o Quadro 10. 
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Quadro 12 - Distribuição dos participantes quanto ao tratamento das doenças crônicas. 2019. 

Participante Medicamentoso Fisioterapia 
Mot. 01 X X 
Mot. 02   
Mot. 03 X  
Mot. 04   
Mot. 05   
Mot. 06   
Mot. 07   
Mot. 08   
Mot. 09   
Mot. 10   
Mot. 11   
Mot. 12   
Mot. 13 X  
Mot. 14   
Mot. 15   
Mot. 16   
Mot. 17   
Mot. 18   
Mot. 19   
Mot. 20 X  
Mot. 21   
Mot. 22 X  
Mot. 23   
Mot. 24   

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

A maior parte dos entrevistados, 19 (79,2%), não realiza qualquer tipo de tratamento 

de saúde. Os outros cinco restantes (20,8%) declararam lançar mão desse cuidado. É importante 

destacar que o Gráfico 7 extrapola os 100,0%, pois o participante 1 realiza tanto tratamento 

medicamentoso quanto fisioterapêutico. 

 

Gráfico 7 - Distribuição dos participantes quanto ao tratamento de doenças crônicas. 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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Com idades variadas dos participantes, assim, também, foi variado o tempo do 

exercício profissional. A seguir, na Tabela 6, está a distribuição dos participantes quanto ao 

tempo de atuação em anos. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos participantes quanto ao tempo, em anos, na função de motorista de ônibus. 2019. 

Participante Tempo (em anos) 
1 7 
2 7 
3 18 
4 4 
5 3 
6 26 
7 5 
8 3 
9 10 

10 21 
11 4 
12 13 
13 23 
14 12 
15 3 
16 2 
17 10 
18 15 
19 20 
20 13 
21 6 
22 10 
23 12 
24 10 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

O tempo de serviço de 2, 5, 6, 15, 18, 20, 21, 23 e 26 anos possuía um participante, 

representando 4,2% do total, cada um. Já o tempo de 4, 7, 12 e 13 anos, dois representantes 

cada, alcançando 8,3%. O tempo de serviço de 3 anos possuía três (12,5%) participantes. O 

tempo de serviço com mais representantes foi 10 anos, totalizando quatro indivíduos (16,7%). 
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Gráfico 8 - Distribuição dos participantes quanto ao tempo, em anos, na função de motorista de ônibus. 

2019.

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Com o estresse ocasionado pelo dia a dia da profissão e, muitas vezes, sem os devidos 

cuidados com o si mesmo, tanto no que diz respeito ao emocional e psíquico quanto ao físico, 

o motorista de ônibus tem reflexos em seu momento de descanso e relaxamento: no sono. No 

Quadro 13, é possível vislumbrar a qualidade do sono dos participantes da pesquisa. 

 

Quadro 13 - Distribuição dos participantes quanto à qualidade do sono. 2019. 

Participante Sono agitado Insônia Pouco descanso 
Mot. 01 X   

Mot. 02    
Mot. 03    
Mot. 04    
Mot. 05    
Mot. 06    
Mot. 07    
Mot. 08    
Mot. 09   X 
Mot. 10    
Mot. 11    
Mot. 12 X   
Mot. 13 X   
Mot. 14    
Mot. 15 X   
Mot. 16    
Mot. 17    
Mot. 18    
Mot. 19    
Mot. 20    
Mot. 21    
Mot. 22    
Mot. 23    
Mot. 24    

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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Quatro (16,7%) participantes afirmaram terem o sono agitado, um (4,2%) relatou ter 

pouco descanso e o restante, 19 (79,2%), não relatou qualquer tipo de alteração no ciclo do 

sono, conforme o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Distribuição dos participantes quanto à qualidade do sono. 2019.

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

Por último, foi questionado no Formulário de Caracterização Sociodemográfica a 

respeito dos incômodos que surgem no cotidiano profissional dos participantes. Foram citadas 

a falta de educação, o ambiente do ônibus, muitas vezes precário, sem refrigeração e limpeza 

satisfatória, o comportamento do passageiro e, também, dos próprios colegas de profissão, bem 

como o trânsito, imprevisível e estressante, as cobranças ininterruptas da empresa da qual fazem 

parte, a biometria que, não raramente, não funciona, acarretando em demora e estresse não só 

para o próprio motorista, mas para todos os passageiros e, por fim, a questão da dupla função, 

que faz com que o profissional tenha que receber o dinheiro e, assim, dar o troco aos passageiros 

que, por vezes, dão cédulas altas para o pagamento das passagens, o que também contribui para 

a ocorrência de mais estresse. 

 

Quadro 14 - Distribuição dos participantes quanto a incômodos oriundos do dia a dia da profissão de motorista de 

ônibus. 2019. 

Participante Falta de 
educação 

Ônibus Passageiro Colegas de trabalho 
e de profissão 

Trânsito Cobranças 
da empresa 

Biometria Troco 

Mot. 01 X        
Mot. 02 X        
Mot. 03    X     
Mot. 04         
Mot. 05     X    

16,7%

0,0%
4,2%

79,2%

Sono agitado

Insônia

Pouco descanso

Nenhuma alteração
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Mot. 06         
Mot. 07     X    
Mot. 08 X        
Mot. 09  X X      
Mot. 10 X        
Mot. 11     X    
Mot. 12   X      
Mot. 13         
Mot. 14         
Mot. 15 X        
Mot. 16 X        
Mot. 17 X        
Mot. 18        X 

Mot. 19         
Mot. 20  X       
Mot. 21    X     
Mot. 22 X        
Mot. 23 X        
Mot. 24         

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

 Do total de 24 entrevistados, apenas seis deles (25,0%) relataram não sofrerem 

incômodos na prática diária da profissão. Os outros 18 (75,0%) informaram que tais incômodos 

ocorrem. No Gráfico 10, a visualização dessas informações se torna mais simples. 

 

Gráfico 10 - Distribuição dos participantes quanto a incômodos oriundos do dia a dia da profissão de motorista de 

ônibus. 2019.

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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7.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A partir dos dados e informações coletadas por meio do Formulário de Caracterização 

Sociodemográfica, concluiu-se que grande maioria dos motoristas de ônibus entrevistados é do 

gênero masculino. E, apesar do cálculo da média simples das idades, de 41,6 anos, a faixa etária 

predominante foi de 40 a 49 anos. O tempo médio, em anos, da experiência profissional como 

motorista de ônibus é de 10,5 anos, mas a variação é grande, pois inicia-se com o tempo de dois 

anos, chegando até os 26 anos. 

Todos os entrevistados relataram uso de analgésicos e anti-inflamatórios pelo menos 

em um dia da semana, além dos medicamentos que a maioria já faz uso nos tratamentos de 

saúde. Nenhum motorista de ônibus faz terapia com psicólogo, e a principal justificativa é a 

rotina de trabalho semanal. 

Engarrafamentos, violência urbana, calor excessivo e conflitos com passageiros são 

alguns exemplos dos contratempos vivenciados diariamente por motoristas de ônibus no Rio de 

Janeiro. O motorista paga o preço da responsabilidade de conduzir vidas, o preço de permanecer 

por horas dentro do ônibus, certas vezes remoendo a angústia por um problema pessoal, 

incomodado pela falta de respeito dos usuários.  

Cerca de 1,2 milhão de pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito ao redor do 

mundo no ano de 2010, e 20 a 50 milhões se lesionaram em decorrência dos acidentes. (JOMAR 

et al, 2015, p. 793). Motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas foram afetados pela 

imprudência no trânsito. Os números são alarmantes, fazendo com que seja impulsionada a 

proposição de cuidado e atenção da comunidade acadêmica, dos profissionais de saúde e das 

organizações para, efetivamente, agirem em favor do trabalhador.  

Em cada contexto urbano o ônibus está presente; o transporte público de passageiros 

é aspecto imprescindível para o funcionamento das cidades, é o aspecto atrelado ao movimento, 

à dinamização do urbano. O deslocamento da população permite crescimento das cidades à 

transposição de distâncias territoriais e sociais.   

A busca pelo equilíbrio entre as demandas laborais e psicológicas é um exercício diário 

para o psiquismo dos motoristas de ônibus. Eles se esforçam para manter o controle das suas 

emoções a fim de não prejudicarem o serviço o convívio com os passageiros e concluírem 

o dia de trabalho positivamente. A escala de trabalho destes profissionais pode variar de 

acordo com a necessidade da empresa. A atividade acaba exigindo dedicação exclusiva, 

sendo muitas vezes a única fonte de renda deste trabalhador.  
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O trânsito é um ambiente de convívio: há, simultaneamente, a circulação de pedestres, 

carros, ônibus e ciclistas que, como um todo, compõe a mobilidade urbana. Neste contexto de 

condução de pessoas, os motoristas de ônibus podem sofrer alterações na saúde física e 

psicológica devido às condições ergonômicas, possíveis conflitos interpessoais com clientes ou 

outros motoristas. Diante de tantas exposições a agentes estressores, o trabalhador pode 

adoecer.  

A dor lombar, como resultado da atividade ocupacional de motorista, reforça a 

responsabilidade das empresas como promotoras de saúde para seus trabalhadores. O ajuste dos 

bancos é imprescindível para a prevenção de dores, e a manutenção constante nos coletivos 

contribui para a ergonomia. O aumento de dores lombares e os desconfortos gerados pela 

ausência de apoios anatômicos e bancos ajustáveis potencializam os efeitos negativos no corpo 

dos motoristas. A realidade brasileira quanto ao transporte coletivo revela o mau estado de 

conservação e manutenção dos ônibus. (NETO; SILVA, 2012, p. 355). 

A sobrecarga dos braços, troncos e pernas causa transtornos musculoesqueléticos, 

podendo resultar em dano permanente, que levam ao afastamento do trabalho. Não bastassem 

todas as limitações fisicas sentidas pelos motoristas de ônibus ao redor do mundo, os transtornos 

mentais comuns estão presentes no cotidiano desses trabalhadores. 

As exigências internas das empresas causam estresse nos profissionais. O tempo de 

profissão está relacionado ao aparecimento de estresse, a perda do senso de humor, ao mal-estar 

generalizado sem razão específica e ao cansaço constante, bem como o excesso de carga de 

trabalho ocasiona horas fatigantes e compromete as articulações dos motoristas de ônibus, 

resultando em problemas com os músculos e tendões. 

O modo de dirigir e a estrutura dos coletivos é a mesma mundo afora, e a profissão do 

motorista de ônibus dá-se no enlace das habilidades pessoais, atenção e o social; o trabalho é 

individual, mas a responsabilidade é coletiva. O cotidiano do motorista de ônibus é dinâmico. 

Muitas variáveis o cercam: a habilidade na direção, a habilidade de controlar seus anseios e 

cumprir corretamente o itinerário.  

Esses profissionais prestam o serviço de transportar a população. As limitações 

vivenciadas por eles em seu dia a dia costumam ficar em segundo plano. O processo de 

sofrimento psíquico não é, muitas vezes, visível. Seu desenvolvimento acontece de forma 

“silenciosa” ou “invisível”, embora também possa eclodir de forma aguda por desencadeantes 

diretamente ocasionados pelo trabalho. Internamente, os profissionais necessitam buscar 

recursos psíquicos para não influenciarem, negativamente, a mobilidade urbana.  
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O mal-estar gerado no interior do coletivo pode influenciar negativamente todo o dia 

de trabalho do motorista. O trabalhador permanece dirigindo após o destrato dos passageiros; 

os desajustes nas relações interpessoais do trabalho fragilizam o corpo do motorista, que pode 

somatizar o conflito. O trabalhador não dispõe de poder de decisão sobre quem entra em seu 

ambiente de trabalho, o ônibus, ficando vulnerável ao humor, a própria violência urbana, mas 

também a violência psicológica do desgaste na relação com o passageiro, por exemplo.  

É importante destacar a relevância do trabalho multidisciplinar nas garagens de ônibus, 

que age como um promotor de saúde para os motoristas: a Enfermagem do Trabalho pode atuar 

nas práticas preventivas em saúde, acompanhando as demandas sintomáticas desses 

profissionais, encaminhando-os para os serviços de atenção, de acordo com suas demandas, 

enquanto a Psicologia, em consonância com tais práticas preventivas, pode intervir na 

significação das demandas psíquicas, oferecendo uma escuta qualificada e sensibilizada.  

Cabe ressaltar, ainda, que o motorista de ônibus cuida muito pouco de sua saúde física 

e mental, no que fiz respeito à manifestação de doenças crônicas, bem como do seu sono e de 

estresses oriundos da rotina de trabalho, o que confirma os achados no Estado da Arte dessa 

tese.  

A bibliografia que considera as percepções dos motoristas de ônibus acerca das 

questões que lhe são pertinentes ainda é escassa, reforçando a necessidade de um debruçar sobre 

o tema, a fim de superar a invisibilidade acadêmica deles, fomentando mais trabalhos 

relacionados à essa classe trabalhadora.  

No âmbito da saúde, as contribuições da fenomenologia estão relacionadas ao cuidar-

pesquisar-cuidar; é necessário considerar o sujeito e sua fala nas experiências vividas por ele 

próprio. Diante de tantos limites impostos pela sociedade contemporânea e pelo sofrimento no 

trabalho, o resgate do trabalhador é imprescindível, não apenas motivando-o, mas também lhe 

dando condições de realizar seu trabalho de forma plena. 

Assim, considera-se imprescindível a realização de novos estudos relativos às questões 

vivenciadas pelo motorista de ônibus, seja no campo de trabalho ou fora dele, em seu momento 

de desligamento das atividades para o lazer e descanso, bem como de sua saúde física e do 

corpo biológico que o sustenta e, também, do seu corpo psíquico, subjetivo e tão importante 

para que esteja preparado para o seu dia a dia. 
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7.3 O SENTIDO DA NARRATIVA 

 

Quando se inicia uma pesquisa em Fenomenologia, sabe-se que, antes de qualquer 

coisa, precisa-se superar as próprias vivências, crenças e saberes para que se possa alcançar a 

epoché (suspensão fenomenológica). Esse movimento não é simples e, também, não é 

instantâneo: é um movimento constante e necessário, já que se acostuma à teoria, mas não ao 

fenômeno, pois, o fenômeno se atualiza, renova-se à medida em que o sentido da pergunta 

muda. Minayo (2012) aponta que a pesquisa qualitativa é uma bricolagem que só cabe a 

explicação a partir do olhar do outro, livre, portanto, dos pressupostos, conhecimentos do 

próprio pesquisador. Giorgi (1979) postulou alguns passos para possibilitar o desvelamento do 

fenômeno; a suspensão fenomenológica é o primeiro passo.  

A pesquisa fenomenológica é uma tradução de fenômenos a partir daqueles que a 

experienciam, em seu cotidiano. Na epoché, o indivíduo se afasta das hipóteses do estudo 

justamente para não direcionar os possíveis resultados ou para sugerir o caminho; afinal, é a 

própria descrição e a repetição dos fenômenos que possibilita aos pesquisadores enxergarem a 

direção que o fenômeno está mostrando.  

No processo de descrição das entrevistas, o pesquisador reproduz tal qual o 

participante relata, sem julgamentos e sem interpretações: somente o dado transmitido através 

das palavras. 

Abaixo, apresenta-se um esquema inspirado no método fenomenológico de Amedeo 

Giorgi. A pesquisa desta tese se apoia na representação do método fenomenológico. 
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Figura 4 - Representação da pesquisa apoiada no método fenomenológico de Amedeo Giorgi. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  
 

Tão importante quanto a exata descrição, que é o segundo passo na pesquisa 

fenomenológica, é a condução da entrevista. Esse processo é subjetivo e objetivo, pois, sendo 

a entrevista um processo de comunicação entre duas pessoas, não é de qualquer maneira que 

ela se operacionaliza. Para a pesquisa fenomenológica, esse espaço é dotado de sentido: cada 

frase dita, cada movimento ou expressão transmitida diz algo acerca da vivência, da experiência 

para o sujeito. Assim, essa entrevista não é um interrogatório, mas um processo de confiança, 

de alteridade e de responsabilidade; são experiências e vivências do outro, externo ao 

pesquisador. 

 Na síntese do conteúdo, que é terceiro passo, é necessário que o pesquisador, ao ler 

as transcrições, encontre, através de perguntas sobre o fenômeno estudado, encontre o sentido 

dele. As evidências das entrevistas começam a fazer sentido, e possibilitam a elaboração das 

unidades de significado, o quarto passo. Segundo Amedeo Giorgi, para a metodologia 

fenomenológica, essas unidades não são apresentadas pelo participante, e não estão descritas 

na teoria. As unidades de significado são a leitura apurada do pesquisador, embasado em seu 

conhecimento e sua expertise na Fenomenologia, possibilitando sua criação e desenvolvimento. 

•LIVRE DO...
•meu campo de
atuação enquanto
psicóloga
organizacional de
garagem de
ônibus;

•2013-2019
estudando os
participantes
motoristas de
ônibus;

•Entrevistas
realizadas;

• Irmesão no campo
cenário.

Époché

•TRANSCRIÇÃO
EXATA...

•O que foi posto
em palavras como
expressão de um
sentimento, de um
sentido de relatos
de seu dia a dia.

Descrição

•SENTIDO EM
PESQUISA
FENOMENOLÓGICA

•A partir do que foi dito,
análise criteriosa para a
linguagem de sentido em
Fenomenologia em
Merleau-Ponty.

Síntese

•O que minha
criatividade e
conhecimento
permitem
desvelar;

•Linguagem
fenomenológica
e possibilidades
de articulação do
pensamento

Unidades 
de 

signficado
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 É no refinamento da linguagem, na consideração das nuances das entrevistas que o 

pesquisador vai elaborando as unidades de significação.  

 

Uma vez constituídas, as unidades de significação (US) são examinadas à luz 
da técnica da variação livre e imaginária, para apreender a essência da tomada de 
consciência do sujeito pesquisado em relação à sua vivência. (BRANCO, 2014, p. 
194). 

 

Revisita-se as transcrições em busca das unidades de significado, e se possibilita a 

organização do pensamento e, assim, acessar a essência do fenômeno. Neste ponto, elabora-se 

uma intelecção condizente à área de conhecimento da pesquisa, para fundamentar o que foi 

observado em relação à vivência estudada e comunicá-la à comunidade científica. (BRANCO, 

2014, p. 194). Tem-se aí condições de desvelar e trazer à consciência os aspectos em relação à 

vivência, e torná-la conhecida da comunidade cientifica.  

Como visto anteriormente, a pesquisa fenomenológica se afasta dos julgamentos e 

busca no próprio fenômeno a existência de sentido. O olhar, como destacado por Merleau-

Ponty, é um prisma de significações que deve levar ao outro. A escolha por esse referencial 

metodológico deu-se pela liberdade de compreensão quanto à subjetividade envolvida na 

proposta deste trabalho. A Fenomenologia assume outro lugar, onde o humano passa a ser 

considerado não somente como um uno, mas como um ser social, um ser em relação com o 

outro com o mundo.  

Quando se pensa acerca do ato diário de trabalhar movendo pessoas de um lado ao 

outro, pensa-se na direção que esse outro “me reposiciona” enquanto profissional, pois, dirigir 

é individual, dirigir transporte coletivo é ação coletiva, e a operacionalização do ônibus não é 

apenas condição mecânica mas relacional, colocando o motorista em relação com outros 

motoristas, com os usuários, com a equipe que está, através das câmeras, observando o trabalho 

do motorista. 

Precisa-se destacar que, mais do que um desejo, mais do que uma preparação, mais do 

que cursos para formar, motoristas de ônibus estão submetidos ao constante olhar do outro, ao 

subjetivismo do inconsciente alheio. Essa exposição produz um novo sentir para esses 

trabalhadores e, no decorrer desta tese, apresentam-se inúmeros impactos da saúde física e 

psíquica dos motoristas. Os resultados sociodemográficos também apontam inúmeros sintomas 

existentes e persistentes no dia a dia dos trabalhadores. São sintomas não tratados, porém 

sentidos, e a exposição constante à subjetivação alheia impele, também, a percepção de ser 

motorista de ônibus.  
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7.4 CATEGORIAS 

 

Figura 5 - Esquema das categorias. 
Categoria 1: 

O MOTORISTA DE ÔNIBUS E OS ATRAVESSAMENTOS 
ENFRENTADOS NO COTIDIANO 

Categoria 2: 
EU SOU PELO OUTRO: O MUNDO NA VIVÊNCIA NO SER PRÓPRIO 

EM RELAÇÃO 

Categoria 3: 
A EDUCAÇÃO BALIZADORA PARA O TRÂNSITO SEGURO:  

ATIVIDADE DO MOTORISTA PERMEADA PELA TEMPORALIDADE E 
A SUBJETIVIDADE 

Categoria 4: 
A MOBILIDADE URBANA: O MOTORISTA-PRÓPRIO EM 

MOVIMENTO 

Categoria 5: 
O CUIDADO E O CONTEXTO DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS: UMA 
PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DE TRANSCENDER O MUNDO 

PERCEBIDO 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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8 O MOTORISTA DE ÔNIBUS E OS ATRAVESSAMENTOS ENFRENTADOS NO 

COTIDIANO 

 

A primeira categoria apresentada na presente tese é resultante da última pergunta d 

Formulário de Caracterização Sociodemográfico, a respeito dos incômodos que surgem no 

cotidiano profissional dos participantes. Foram citadas a falta de educação, o ambiente do 

ônibus, muitas vezes precário, sem refrigeração e limpeza satisfatória, o comportamento do 

passageiro e, também, dos próprios colegas de profissão, bem como o trânsito, imprevisível e 

estressante.  

As cobranças ininterruptas da empresa da qual são parte, a biometria que, não 

raramente, não funciona, acarretando em demora e estresse não só para o próprio motorista, 

mas para todos os passageiros e, por fim, a questão da dupla função, que faz com que o 

profissional tenha que receber o dinheiro e, assim, dar o troco aos passageiros que, por vezes, 

dão cédulas altas para o pagamento das passagens, o que também contribui para a ocorrência 

de mais estresse. 

Do total de 24 entrevistados, 37,5% responderam que a falta de educação dos 

passageiros são um incômodo no dia a dia; 25,0% dos entrevistados afirmaram superar as 

adversidades e que não se sentiam incomodados com nada, mas a soma entre os incômodos no 

trânsito (12,6%), incômodos com os colegas (8,3%), com os passageiros (8,3%), com a dupla 

função de dirigir e cobrar a passagem (4,2%) chegou a 75,0%.  

De acordo com Carvalho; Sandri; Schimitz et al. (2016, p. 26), o Brasil totalizou 

50.000.000 automóveis legalizados pelos Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

e 24.000.000 motocicletas. Nas modalidades “veículos pesados” como caminhões, ônibus e 

tratores, o DENATRAN estimou o número aproximado de 100.000.000 de veículos. Ainda, 

segundo os autores, pode-se dizer que a frota veicular no Brasil é excedente, e isto quer dizer 

que se tem dois veículos para cada cidadão adulto, o que aumenta a desordem e as dificuldades 

de deslocamento no contexto urbano brasileiro.  

O Brasil melhorou sim sua colocação nesse ranking mundial, mas há muito ainda para 
ser melhorado. Afinal, ainda ocupados o 11º entre os piores de um ranking com 73 
posições. É fundamental que a mobilidade urbana ganhe mais cena das discussões e 
projetos estaduais e municipais. Afinal, quando as pessoas passam mais tempo do que 
deveriam em congestionamentos deixam de aproveitar seus momentos livres para 
descansar, passear e fazer mais uma série que coisas que fazem parte do conjunto de 
situações que classificamos como boa qualidade de vida. (ELANIA, 2019, p. 12).  
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No Brasil, são 208,4 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (2018). O 

crescimento do tráfego rodoviário brasileiro é, notoriamente, desproporcional à infraestrutura 

disponível de pontes, túneis, estradas e mergulhões e, assim, tem-se uma ineficiência e seus 

reflexos, diariamente, nas metrópoles brasileiras. Ela é sentida desde o momento de sair de casa 

e no retorno. A vida urbana se caracteriza pela perda de horas a fio dentro de um transporte, 

seja um carro ou um ônibus, perfilados em longas filas, com muitos semáforos, em dias de 

chuvas intensas e, não raros, dias de alagamento. 

Importante é considerar um fator abordado pela jornalista Bergamo (2018) na Revista 

Saúde Abril, destacando os problemas de saúde que atingem as grandes cidades brasileiras. Em 

pesquisa recente, estima-se que 185 milhões de brasileiros vivem nas cidades uma realidade 

que, para quase 90,0% da população (2018, p. 2), as incidências de problemas relacionados à 

poluição, chegando-se à uma comparação: duas horas no trânsito intenso equivalem ao 

consumo de dois cigarros (2018, p. 3). Essa questão é caso de saúde pública.  

No contexto brasileiro, estima-se que as áreas mais problemáticas das cidades, além 

da segurança pública, saúde, educação, transporte coletivo e trânsito somam 65,0% das 

insatisfações dos brasileiros, conforme imagem abaixo:  

 

Figura 6 - Levantamento das áreas mais problemáticas da cidade. 

Fonte: Elaina, 2019. Disponível em: https://www.smartia.com.br/blog/mobilidade-urbana-desafios-novas-
tecnologias/ 
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O acesso aos modais coletivos, principalmente em horários de pico de movimento, 

expressa o caos vivenciado nas áreas urbanas do país. Motoristas e passageiros são submetidos 

às intempéries da vida urbana de cada dia e, na realidade de se trabalhar longe de casa é 

inevitável experienciar esse contexto metropolitano.  

O que se pode observar é que, cada vez, há dependência para medidas alternativas para 

o deslocamento. Contudo, poucos lugares no Brasil estão avançando em melhorias para a 

mobilidade da população. As medidas parecem ser temporárias, e a lógica do deslocamento que 

deveria ser pensada para o coletivo reforça o deslocamento individual, por meio de particulares 

e o fenômeno mundial de transporte por aplicativo, fator explicado no Brasil pelo aumento do 

desemprego e fechamento de grandes frentes de trabalho, como construtoras e áreas navais e, 

ainda, potencializado pela ineficácia dos diferentes modais de transportes coletivos e 

concentração maior de usuários na malha rodoviária.  

Os dados atualizados, por exemplo, estimam que a cidade de Niterói, na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, em horários de pico, é a mais parada do Brasil, correspondendo 

a 78,0% de maior lentidão para deslocamento. Inúmeros motoristas de ônibus que atuam na 

zona leste do Rio passam pela cidade de Niterói, colaborando também para esta estimativa. Em 

segundo lugar está a capital de Pernambuco, 77,0% mais lenta e, em terceiro lugar, Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, 74,0% mais parada em horários de rush. Goiânia, em Goiás, é 

em 72,0% mais demorada e, em quinto lugar, a capital da Bahia, Salvador, atingindo 71,0% de 

maior demora nos horários de pico para se deslocamento (IBGE, 2018).  

Ao perguntar aos profissionais que participaram deste estudo sobre o que os 

incomodava no dia a dia de trabalho, ficou claro que os aspectos relacionais e os entraves 

vivenciados no contexto da mobilidade urbana e no âmbito organizacional ganharam destaque. 

  

Vivemos em um tempo de competitividade, de sobrevivência, na luta para tentar 
vencer o tempo e o espaço, a luta é diária e o desgaste é evidente nos índices de 
engarrafamentos provenientes de situação adversas, no stress cotidiano que surge e 
que acaba gerando agressividade, impaciência e violência de um modo geral. (CFP, 
2016, p. 94). 

 

Difícil tarefa de equilibrar o serviço de transporte e a satisfação do usuário, ainda mais 

complexa a relação entre o cotidiano rotineiro e a satisfação no contexto de trabalho para os 

motoristas profissionais, talvez essa “conta” ficará permanentemente “em aberto” já que o 

movimento de equilíbrio exige esforços de todas as partes envolvidas.  

 
Dirigir um veículo envolve a aquisição de conhecimentos e habilidades, incorporando 
ações de driving através do treinamento, se adaptando às normas e a outros aspectos 
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específicos que têm representação psíquica e podem ser avaliadas. A assimilação de 
novas advertências em personalidades equilibradas pode se relacionar com a 
necessidade de preservar a vida e evitar, em geral situações conflituosas. Na ação de 
dirigir entram em jogo aqueles aspectos internos que estão consolidados, ou 
verdadeiramente assumidos pelo motorista. (CFP, 2016, p. 70).  
 

 
Na Figura 6, a reportagem mostrou que 36,0% dos brasileiros afirmam que a educação 

no Brasil é uma das áreas problemáticas. Nesta tese, o incômodo maior para os profissionais do 

transporte coletivo é a falta de educação de passageiros e dos demais condutores. A seguir, 

serão apresentados alguns relatos:  

 

“Mal-educado no trânsito e com o motorista.” (Mot. 05) 
 
“Passageiros mal-educados, carros de passeio estacionados nas áreas do ponto de 
ônibus.” (Mot. 07) 
 
“As perguntas repetidas, as faltas de respeito.” (Mot. 12) 
 
“O que me incomoda no dia a dia de trabalho é a falta de educação do ser humano.” 
(Mot. 13) 
 
“Sempre a falta de educação dos passageiros”. (Mot. 18) 
 
“A falta de reconhecimento de algumas pessoas.” (Mot. 23) 

 
 

O que se pode afirmar é que a gentileza não é apenas uma palavra, mas algo que deve 

ser reforçado e exercitado. A expressão da insatisfação por parte dos motoristas demonstra que 

são recorrentes as respostas “atravessadas”, as palavras ríspidas e os silêncios indiferentes.  

Aponta-se como alternativa um outro percurso: um caminho da gentileza, da 

comunicação assertiva e da relação interpessoal empática no processo do dia a dia no transporte.  

 
Faço de alguma forma tudo que de mim dependa para que o mundo vivido por mim 
seja acessível a outros, já que apenas me distingo como um nada que não lhe tira nada, 
ponho no jogo do mundo meu corpo, minhas representações, meus próprios 
pensamentos. (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 65) 
 

No processo relacional, as expressões das palavras e os gestos refletem o pensamento e 

o humor. Considerar o trânsito como um fator de incômodo confirma o que a reportagem acima 

apresentada exemplifica: não há motivos ainda para comemorar e se ter orgulho, pois o atraso 

brasileiro dos transportes e vias de acesso influencia, diretamente, os trabalhadores que usam 

os coletivos e, também, aqueles que trabalham nele.  

 

“O trânsito me incomoda, mas sei me controlar e vou em frente.” (Mot. 11) 
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“O trânsito é incômodo.” (Mot. 14) 
 
“Eu me incomodo com esse trânsito que não melhora.” (Mot. 17) 
 
“No dia a dia, é o trânsito que me aborrece.” (Mot. 20) 
 

As relações com os colegas de trabalho e com a empresa são pontos de desajustes 

apontados pelos participantes também:   

 
“Os colegas não tem educação para falar com os outros.” (Mot. 01) 
 
“Me incomoda o jeito que os colegas nos tratam às vezes.” (Mot. 08) 
 
“Ter que dar o troco me deixa nervoso.” (Mot. 09) 
 
“A dupla função é o que me incomoda todo o dia.” (Mot. 16) 

 

É importante destacar que os participantes se incomodam com aspectos práticos de seu 

cotidiano, com relacionamento interpessoal, com os aspectos do trânsito sempre engarrafado e, 

ainda, o incômodo que merece atenção, já que é objetivo desta tese: a superação da 

invisibilidade social dos motoristas de ônibus, manifesta pela falta de educação dos passageiros, 

dos clientes. 

Dentro do setor do transporte coletivo há uma grande diferença de passageiro para 

cliente: o passageiro é aleatório, alguém que pega o ônibus, mas poderia pegar outro com o 

mesmo trajeto. Já o cliente é o usuário de que vai todos os dias num certo horário, ou que retorna 

no mesmo ônibus, no mesmo horário. Do do cliente o motorista sabe o nome e vice-versa. O 

cliente é um passageiro que não foi indiferente.  

O exterior, ao mesmo tempo, confirma-o na sua particularidade, torna-o visível como 

ser parcial para o olhar dos outros e, ao mesmo tempo, vincula-o ao todo do Ser. (MERLEAU-

PONTY, 2014, p. 68). O existir do motorista de ônibus vincula-se à Identidade Profissional ou 

Identidade no Trabalho: 

 

A identidade no trabalho também se processa no plano afetivo e cognitivo. O fato de 
viver sob uma estrutura institui uma espécie de mentalidade coletiva, com a qual o 
indivíduo se conforma, assimilando suas regras e normas de comportamento e 
estabelecendo vínculos afetivos com as pessoas com as quais convive nesse ambiente. 
(MACHADO, 2003, p. 59) 

 

 Esse existir se vincula à percepção do outro ou outros, dos demais, e a identidade da 

profissão passa pelo critério do outro, pela balança do outro. 
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 O homem é um sensorium comum perpetuo, que é tocado ora de um lado ora do outro. 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 315). As expressões dos participantes desta pesquisa expressam 

a dinâmica do sentir para fora do eu. Externamente, é o outro que, de algum modo me suprime, 

me desconsidera.  

No contexto do trabalho, é imprescindível salientar que as reclamações dos 

profissionais não permearam as condições de trabalho e nem o salário. Os aspectos de 

identificação da profissão e do dia a dia em suas atividades são modos de operacionalizar as 

possíveis melhorias no que tange a visão do outro sobre o trabalho. 

Quando os profissionais falam a respeito do tratamento dos seus pares (colegas de 

trabalho), surge uma forma de lançar luz sobre uma questão que lhes incomoda, justamente por 

estarem na mesma condição de seus colegas e, ainda assim, exercerem a gentileza, visando 

minimizar os estresses advindos do trabalho. 

  

Sainsanlieu (1995) constatou que há pluralidade 
de modelos identitários no universo do trabalho, que se distinguem principalmente 
pelos tipos de socialização compartilhada entre os indivíduos e por seus modos de 
integração na empresa. (MACHADO, 2003, p. 59) 
 

Os efeitos do trabalho são vivenciados de diferentes maneiras. O que se evidencia nos 

discursos dos participantes desta pesquisa é o efeito cascata que ocorre quando o motorista é 

hostilizado, tratado com indiferença e desrespeitado. Seu humor responde a esses fatos, e ele 

também passa a se comportar de modo a demonstrar, através de palavras ríspidas, seu 

descontentamento, tratando os demais colegas de forma pouco assertiva. 

 

Os indivíduos selecionam, assim, aqueles 
relacionamentos que constituirão parte de seu universo relacional, para que, a 
partir daí, construam as experiências e os relacionamentos com os quais irão 
fazer face às pressões que objetivam elevar os espaços de poder na organização. 
(MACHADO, 2003, p. 60) 

 

Os motoristas de ônibus representam a empresa onde trabalham. A imagem que a 

empresa tem junto aos usuários é construída, também, a partir do tratamento e da condução dos 

motoristas. Eles representam a cultura organizacional que é o material simbólico com o qual as 

imagens serão construídas e comunicadas aos usuários e à sociedade. (MACHADO, p. 61). A 

identidade no trabalho está relacionada ao modo como os próprios motoristas enxergam a 

empresa onde atuam.  

 
“As cobranças da empresa são grandes.” (Mot. 19) 
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“O que me incomoda no dia de trabalho é a cobrança excessiva da 
empresa.” (Mot. 21) 
 
“O que me estressa é a cobrança da empresa.” (Mot. 23) 
 
“A cobrança aqui é grande, muito exigentes.” (Mot. 24) 

 

Outro aspecto considerado como incômodo é a cobrança feita pela organização. As 

cobranças estão no âmbito comportamental, com fins de redução dos desgastes das peças dos 

coletivos. A questão de avarias nos coletivos, diminuição das reclamações por parte dos 

passageiros é, de um lado, uma preocupação com a cultura organizacional, que faz a empresa 

exigir um padrão de comportamento. Do outro lado, existe toda a complexidade do dia a dia 

dos profissionais de transporte coletivo e a subjetividade em pleno funcionamento.  

 

A percepção existe sempre no modo do “Se”. Ela não é um ato pessoal pelo qual eu 
mesmo daria um sentido novo à minha vida. Aquele que, na exploração sensorial, 
atribui um passado ao presente e o orienta para um futuro não sou eu enquanto sujeito 
autônomo, sou eu enquanto tenho um corpo e enquanto sei "olhar"(MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 322)  
 

 
A percepção das cobranças é incômoda porque corresponde, muitas vezes, ao 

comportamento disfuncional dos outros. As cobranças estão voltadas aos excessos como deixar 

o passageiro no ponto que, na visão da organização, desgasta mais as peças do coletivo, atrasos, 

dirigir e cobrar a passagem ao mesmo tempo. 

Algumas vezes, esse excesso gera acidentes. As cobranças permeiam a cultura 

organizacional, e é necessário melhorar o reconhecimento dos profissionais que realizam suas 

atividades de modo assertivo e direcionar as cobranças aos motoristas que estão agindo de 

forma insegura e disfuncional.  
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Figura 7 - As cobranças do mundo percebido. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  
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9 EU SOU PELO OUTRO: O MUNDO NA VIVÊNCIA NO SER PRÓPRIO EM 

RELAÇÃO  

 

Merleau-Ponty inovou o campo dos estudos do fenômeno e percepção ao considerar a 

percepção como conhecimento do corpo em si mesmo, anterior ao saber reflexivo. Portanto, a 

corporeidade detém a consciência e, nela, a percepção situa o corpo no mundo. O significado 

das experiências vividas pelos seres humanos para compreender os contextos sociais, culturais, 

políticos e/ou históricos em que ocorrem é imprescindível para o estudo dos fenômenos.  

 

Partia-se de um mundo em si que agia sobre nossos olhos para fazer-se ver por nós, 
tem-se agora uma consciência ou um pensamento do mundo, mas a própria natureza 
deste mundo não mudou: ele é sempre definido pela exterioridade absoluta das partes 
e apenas duplicado em toda a sua extensão por um pensamento que o constrói. Passa-
se de uma objetividade absoluta a uma subjetividade absoluta, mas esta segunda ideia 
vale exatamente tanto quanto a primeira e só se sustenta contra ela, quer dizer, por ela. 
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 72) 

 

Foi estabelecida uma nova relação entre sujeito e objeto, homem e mundo, 

considerados polos inseparáveis. Conhecer é um processo que não acaba nunca, ou seja, é uma 

exploração exaustiva da vivência do mundo da vida do outro. O lugar de experiência não é 

acessado a partir do que eu compreendo, e sim a partir do crivo da linguagem do outro. Assim, 

é possível acessar a experiência sem juízo de valor, sem considerações, sem opiniões, e aí estará 

o fenômeno puro para compreensão. Na tradução fenomenológica do entendimento dos 

participantes, tem-se, à luz de Merleau-Ponty, a possibilidade de pensar para compreender, 

fenomenologicamente, as palavras, as risadas e as expressões.   

Na Fenomenologia merleau-pontyana há uma liberdade de compreensão quanto à 

subjetividade envolvida na proposta deste trabalho. A Fenomenologia assume outro lugar, onde 

o humano passa a ser considerado não somente como um uno, mas como um ser social, um ser 

em relação com o outro e com o mundo. A aquisição mais importante da Fenomenologia foi, 

sem dúvida, ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo 

e da racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela se 

revela. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18). 

Inúmeros foram os momentos em que, ao se depararem com a pergunta “Como você 

percebe sua vivência de ser motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana?”, esses 

homens e mulheres esboçavam um sorriso de canto de boca; alguns suspiraram, outros cruzaram 

as mãos na busca de formulação de sua resposta. As entrevistas não foram realizadas de forma 

mecânica, mas de modo relacional, ou seja, num espaço de relação comprometido com o 
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sentimento do participante e, ao mesmo tempo, respeitoso diante das emoções que surgiam, 

pois, falar dessa profissão foi expressar, também, os limites desafiadores do cotidiano, seja com 

as dores do próprio corpo, seja com as questões de ordem familiar, ou com o comportamento 

não assertivo dos passageiros.  

 

Quando digo que todo visível é invisível, que a percepção é impercepção, que a 
consciência tem um “punctum caecum*”, que ver é sempre ver mais do que se vê – é 
preciso não compreender isso no sentido de contradição: é preciso não imaginar que 
ajunto ao visível perfeitamente definido como em Si um não-visível (que seria apenas 
ausência objetiva) isto é, presença objetiva alhures, num alhures em si) – É preciso 
compreender que é a visibilidade mesma quem comporta uma não visibilidade. 
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 300)  

 

As reações físicas dos participantes também são ponto para uma análise qualificada e 

uma possibilidade de interpretação fenomenológica. Com o olhar da Psicologia, sempre há o 

despertamento para a expressão corporal advinda das emoções sentidas, e não expressadas 

somente pela linguagem, mas escoadas, também, pelos gestos. Nesta pesquisa não foi diferente: 

o humano transborda nos gestos, e a surpresa pela pergunta é ponto a mais para se destacar. No 

realizar diário do seu ofício, o sujeito motorista, muitas vezes, não reflete acerca de suas 

motivações para ser motorista, e suas implicações nesse ofício. O espaço da entrevista 

fenomenológica foi rico em significados, e interessantes reações foram expressadas nos 

encontros, desde a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os participantes, 

não poucos, realizaram a seguinte indagação: “É sobre mim, né? O que eu sinto, né? E vejo”. 

A resposta sempre era de afirmação e, a partir daí, os sentidos, as vivências, as percepções, as 

inquietações, as catarses e os materiais psíquicos, transbordantes nas palavras, foram tomando 

voz.  

 

[...] é justamente meu corpo que percebe o corpo de outrem, e ele encontra ali como 
que um prolongamento miraculoso de suas próprias intenções, uma maneira familiar 
de tratar o mundo; doravante como as partes de um corpo em conjunto formam um 
sistema, o corpo de outrem e o meu são um único todo, o verso e o reverso de um 
único fenômeno, e a existência anônima da qual meu corpo é a cada momento o rastro 
que habita doravante estes dois corpos ao mesmo tempo. (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 474) 

 

O outro funda meu sentido do “sou”: ele não sou eu, mas ele é parte do meu eu.  

 

“É servir, servindo as outras pessoas, é a garantia do acesso de ir e vir das pessoas, se 
movimentarem pra lá e pra cá.” (Mot. 01) 
 
“Quando a gente é passageiro, a gente não se preocupa com nada; quando é motorista, 
aí a gente vê como é a vida real ali da pessoa sentada trabalhando, que pensa que é só 
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dirigir, mas não é responsabilidade, é um bem material que a gente está dirigindo, a 
vida da pessoa que pode correr perigo dependendo, você lidar todo dia com público. 
Tem pessoas educadas que aliviam seu dia, aí vem atrás de quem foi estressado com 
você e coloca a mão no ombro e diz ‘não liga não’.” (Mot. 02) 
 
“É uma realidade difícil, mas nós estamos tendo uma oportunidade boa de trabalhar, e 
quem precisa, dá valor a oportunidade que está tendo, vai ficar firme, permanecer. Eu 
costumo dizer que a gente não come só hoje, você tem que plantar para colher. De que 
forma? Fazer o melhor.” (Mot. 07) 
 
“Eu sou a motorista, e as pessoas gostam, elogiam. Eu me sinto lisonjeada. Hoje, um 
senhor perguntou para mim: ‘quanto tempo você exerce essa profissão’? Eu disse 
quatro anos, e ele falou: ‘olha, você está de parabéns, dirige muito bem’! Isso é muito 
bom para mim, ouvir isso, me valoriza, porque antigamente a mulher não podia pensar 
em dirigir um carro de passeio, que dirá um ônibus. Você carregar vidas, ter aquelas 
pessoas todas em suas mãos, você ser responsável, isso é importante para mim.” (Mot. 
11) 
 
“Quando eu me olho no espelho, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, porque 
como as coisas estão, a gente não tem certeza de que voltará para casa, e se Deus não 
guardar a gente não volta mesmo. Eu entrego minha vida, peço para me dar paciência. 
Às vezes, somos obrigados a frear brusco, e pode machucar aquele passageiro que está 
desacordado, distraído, no solavanco pode cair e se machucar. Eu procuro ter 
paciência.” (Mot. 13) 

 

Quando se pensa sobre o trabalho do motorista de ônibus, imediatamente, a imagem 

do trânsito e do coletivo atravessam a consciência. Diariamente, milhares de ônibus e milhares 

de pessoas utilizam esse modal de transporte. No Rio de Janeiro, o modelo rodoviário é 

predominado pelos ônibus. 

 

À imagem do conhecimento que nós obtínhamos descrevendo o sujeito situado em 
seu mundo é preciso, parece substituir uma segunda imagem segundo a qual ele 
constrói ou constitui este mesmo mundo, e esta é mais autentica do que a outro, já que 
o comercio do sujeito com as coisas em torno dele só é possível se em primeiro lugar 
ele as faz existir para si mesmo, as dispõe em torno de si e as extrai de seu próprio 
fundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 495)  

 

Na realidade urbana, o ônibus é ferramenta indissociável. Nesse cotidiano urbano, os 

motoristas de ônibus ocupam grande parte das vias, e sua importância é indiscutível. O sentido 

da profissão transcende ao objetivo fim: estar no ônibus é dirigir e se relacionar, e não somente 

parar no ponto e seguir viagem; é fazer o mesmo itinerário durante meses e até anos; é conhecer 

os passageiros de horários; é responsabilidade social, pois é dada ao motorista essa 

responsabilidade das vidas sob seus cuidados. 

 

Na raiz de todas as nossas experiências e de todas as nossas reflexões encontramos 
um ser que se reconhece a si mesmo imediatamente, porque ele é seu saber de si e de 
todas as coisas, e que conhece a sua própria existência não por constatação de um fato 
dado ou inferência a partir de uma ideia de si mesmo, mas por contato direto com essa 
ideia. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 497)  



150 
 

 

O olhar não é apenas a consequência de luzes refletidas na córnea; o olhar em 

Fenomenologia é a revisitação do mundo, é sentido de um comportamento. Nada é mais difícil 

do que saber, ao certo, o que se vê conduzir a própria consciência; ela percebe o mundo, percebe 

além da visão, e busca compreender o sentido das experiências, das emoções.  

 

O visível pode assim preencher-me e ocupar-me só porque, eu que o vejo não o vejo 
do fundo do nada mas do meio dele mesmo, eu, o vidente também sou visível; o que 
faz o peso, a espessura, a carne de cada cor, cada som, de cada textura tátil, do presente 
e do mundo, é que aquele que os apreende sente-se emergir deles por uma espécie de 
enrolamento ou redobramento, profundamente homogêneo em relação a eles, sendo o 
próprio sensível vindo a si e, em compensação, o sensível, está perante seus olhos 
como seu duplo e extensão de sua carne. (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 113) 

 

A consciência transcende a localização neurológica; ela é dinâmica, e se adapta ao que 

conhece. O fenômeno consciência se apresenta, aos indivíduos, refletido no pensamento que se 

transforma em ato. “Quando digo que as coisas são transcendentes, isso significa que não as 

possuo, não as percorro”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 494). Pode-se compreender que 

somos além da percepção, somos corpo, somos parte do mundo, somos o sentir, somos o olhar. 

Para compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua 

subjetividade é uma manifestação do viver total, mas também é preciso saber que a experiência 

e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da história coletiva, e é contextualizada e 

envolvida pela cultura do grupo em que ela se insere. 

 

“Eu posso dizer a você que eu me encontrei, eu gosto do que eu faço. Primeiro, 
profissional do volante não pode trabalhar de qualquer maneira. Fico triste com isso, 
tamanha responsabilidade. Fico triste de ver colega trocar de empresa como troca de 
roupa. Por que isso? Dificuldade que tem com a profissão, como é que é isso? 
Insatisfação com a profissão ou com a empresa, então por que que volta? Por que que 
entra em outra? Vai das pessoas, vai sair, vai carregar o problema para outra, vai virar 
farmacêutico, vai levar o problema para farmácia. Agora, eu gosto disso, curto, vivo, 
não deixo coisas cotidianas me abaterem. Fechadas, discussão, motorista mole na 
frente... Eu me controlo, porque o cara pode fazer um episódio da tua vida.” (Mot. 14)  
 
“Eu sinto orgulho, sinto um, assim, uma responsabilidade sobre meus ombros, né? Eu 
vejo que o motorista de ônibus, ele carrega a carga mais preciosa do planeta, por quê? 
Porque ele carrega filho, ele carrega mãe, ele carrega vó, ele carrega esposa, esposo... 
[...] É, você pode olhar ali pessoas, se você olhar, você vai ver pessoas, mas quem são 
aquelas pessoas? Elas têm que chegar em casa, entendeu? Elas têm que chegar em 
casa, elas têm... Então, essa responsabilidade no meu ombro, ela grita, ela ecoa, ela 
ecoa. Eu tenho essa responsabilidade. Então, eu sinto assim, eu posso dizer, muito 
orgulho, entendeu, por estar desempenhando esse papel, porque tudo, se você estuda, 
se você quer, na verdade, você quer desempenhar na sociedade, você quer ver que na 
sua vida que você foi útil à alguma coisa.” (Mot. 15) 
 
“Bom, eu me olho no espelho, eu sozinho? Bem, quando eu me olho no espelho, eu 
me sinto orgulhoso porque, como eu disse, eu gosto da minha profissão. Me sinto 
muito orgulhoso, mas quando me sento ali, fica meio estranho (risos). Porque, até 
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quando você olha no para-brisa do carro, você se reflete, né, às vezes dá um reflexo e 
você se vê, você ali mesmo.” (Mot. 17)  

 

Não é raro ouvir dos motoristas de ônibus que a liberdade de dirigir é viciante. O 

escritório móvel de cada dia é compartilhado com todos os usuários. O ônibus é a ferramenta 

que também se transforma em modo de linguagem, pois a máquina responde aos estímulos dos 

motoristas: se há um incômodo emocional, uma questão não resolvida, as freadas, os arranques 

e os buzinaços podem se tornar expressões do humor dos condutores.  

A direção é uma extensão dos processos internos dos motoristas. A dificuldade de 

elaboração das emoções no dia a dia não deve ser desprezada, o comportamento reativo de 

tentar impor mais força na embreagem ou apertar intensamente o freio, além de ser incômoda 

para a viagem dos passageiros, desgasta as peças do coletivo, e é caminho para reclamações e 

possíveis sanções ao condutor por parte da empresa.   

As representações do estado psíquico dos motoristas vêm de forma sensível, tomando 

a marcha do coletivo como potência para uma catarse mental, extensão do espaço estressor. 

Olhando para frente, percebe-se cansado e nervoso, e seus movimentos dentro do ônibus são 

pontos de impactos e partes de si no momento do trabalho, o que não dá para expressar em 

linguagem, retornando ao mundo com gestos, com forças e comportamento.  

“Quando encontro o mundo atual tal como é, sob minhas mãos, sob meus olhos, contra 

meu corpo, encontro muito mais do que um objeto”. (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 121). 

Então, o objeto ônibus, marcha e freio ganha um sentido. A manipulação brusca, a força a mais 

para frear e o manuseio forte se tornam o sentido de escape para o que está incomodando o 

motorista, extrapolando no objeto os não sentidos da experiência – o que lhe incomoda o que 

lhe atinge. Há, muitas vezes, o desconto na máquina para tentar elaborar o que se sente. 

  

“Lido com a insatisfação do cliente que reclama do calor, dos ônibus. Em matéria de 
tratamento, eu tenho um bom relacionamento com os clientes. Eles me conhecem, 
sabem do meu comportamento. Como pessoa está tudo 10.” (Mot. 19)  
 

No espaço de relação, a pergunta “O que é ser motorista para você?” desvelou o sentido 

voltado para o outro, para todas as pessoas que fazem parte da profissão dele, aqueles que 

avaliam, que utilizam, que elogiam, que reclamam, que são a razão pela qual o motorista de 

ônibus trabalha: o passageiro. Este, às vezes, é um estranho e, às vezes, torna-se amigo; às 

vezes, fideliza-se ao motorista e à empresa. O passageiro, às vezes, é aquela criança que vai 

para a escola, depois para o trabalho e continua pegando a mesma linha, com o mesmo 

motorista. 
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Pode-se considerar, nesta primeira categoria, que a consciência da vivência de ser 

motorista permeia o ônibus, permeia a capacidade de dirigir. A consciência de si é o próprio ser 

do espírito em exercício. (MERLEAU-PONTY, 2011). É notória a preocupação com essa 

atividade caso seja levado em consideração que 16 motoristas participantes relataram sentir 

dores no trabalho e, fora dele, não realizam tratamento. Mais da metade dos participantes não 

prioriza seu corpo próprio. Para Merleau-Ponty (2011, p. 269), “meu corpo é como um sujeito 

natural, como um esboço provisório de meu ser total”. 

 

“Eu sinto orgulho, sinto um, assim, uma responsabilidade sobre meus ombros, né? 
Porque eu vi um, eu fiz uma, está até relatado aí, eu fiz um curso de transportes 
coletivos de passageiros, e fiz o MOPP, que é de transporte de movimento de tração e 
produtos perigosos. E lá, a gente discutia de cargas preciosas e não sei o quê, de pessoas 
que carregam valores e não sei o quê. Eu vejo que o motorista de ônibus, ele carrega a 
carga mais preciosa do planeta, por quê? Porque ele carrega filho, ele carrega mãe, ele 
carrega vó, ele carrega esposa, esposo.” (Mot. 20)  
 
“É, ser motorista de ônibus, tem que trabalhar com bastante troco pra não ficar 
nervoso, pra não ficar estressado (risos). Tem dia que corre tudo bem, né? Tem dia 
que tem um estressezinho. Às vezes, os passageiros saem atrasados, né? Aí, querem 
estressar o motorista. Mas isso aí não quer dizer... Isso aí a gente deixa passar, né?” 
(Mot. 21) 
 
“Pra mim, a minha profissão, eu vejo ela de uma forma bonita, eu sempre quis ser 
motorista. A gente tem que agir com toda cautela e segurança, né, que da mesma forma 
que eu saio de casa e quero voltar bem, eu tenho que pensar da mesma forma com 
meus passageiros. Então, eu não vou falar que, ah, o motorista é um herói, mas a gente 
tem que ter mais amor e mais carinho no trânsito, que está muito perigoso. Eu trabalho 
com muito amor e carinho com os passageiros. Eu venho com... Eu tiro férias 
trabalhando. Eu gosto de trabalhar? Se eu ficar em casa, eu fico com saudades do 
trabalho (risos), pra te falar a verdade. A minha esposa, ‘pô, mas você não vai tirar 
nem um dia’? E eu falei ‘uns dez dias eu tiro pra gente curtir’. Mas se eu ficar em casa 
à toa, eu fico pensando no trabalho.” (Mot. 22) 
 
Todas as palavras que se tornaram ou simples índices de um pensamento unívoco só 
puderam fazê-lo porque em primeiro lugar funcionaram como falas originária, e nós 
ainda podemos recordar-nos do aspecto precioso que elas tinham, como uma 
paisagem desconhecida, quando as estávamos adquirindo e quando elas ainda 
exerciam a função primordial da expressão. (MERLEAU-PONTY, 2011, pág. 521) 
 

 
A significação da vivência de ser motorista de ônibus se pauta no prazer de exercer 

seu ofício, no ato de olhar para dentro e buscar sua valorização, na constante e inafastável 

relação com o passageiro. As vivências cotidianas impregnam o discurso, e o reflexo de si no 

espelho é sempre voltado ao outro. As palavras das falas originárias para esta pesquisa 

exerceram a função de ressignificação do sentir. A consciência de si é o próprio ser do espírito 

em exercício. “É preciso que o ato pelo qual tenha consciência de algo seja ele mesmo 

apreendido no instante em que se realiza”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 497).   
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Seu corpo próprio obtém a visão consciente de si enquanto profissional: expressões 

carregadas de sentido como prazer e orgulho estão além das competências técnicas do dirigir, 

e se pautam na experiência diária de cada ato que envolve a prática dentro do ônibus. A 

repetição da experiência se transforma em vivência, e essa vivência está para o corpo e para a 

consciência. Pode-se afirmar, também, que está para uma representação do ser, ser além da 

consciência, ser no ato da vivência. 

 

Todo pensamento de algo é ao mesmo tempo consciência de si, na falta do que ele 
não poderia ter objeto. Na raiz de todas as nossas experiências e de todas as nossas 
reflexões encontramos então um ser que se reconhece a si mesmo imediatamente, 
porque ele é seu saber de si e de todas as coisas, e que conhece sua própria existência 
não por constatação e como um fato dado, ou por uma inferência a partir de uma ideia 
de si mesmo, mas por contato direto com essa ideia. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
496) 

 

O contato direto com a ideia de ser motorista de ônibus funda-se na vivência, e se pode 

transcender essa ideia considerando o outro na consciência além do ato da vivência: no ato 

relacional. 

 

Se sou capaz de reconhecer a coisa, é porque o contato efetivo com ela desperta em 
mim uma ciência primordial de todas as coisas, e porque minhas percepções finitas e 
determinadas são as manifestações parciais de um poder de conhecimento que é Co 
extensivo ao mundo e que se desdobra de um lado a outro. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 494) 

 

O ato relacional está na extensão do mundo, e a singularidade de transportar cria a 

expectativa de tentar trabalhar, no dia a dia, buscando o equilíbrio, pautando-se no prazer e no 

orgulho, conscientemente relacionado ao mundo percebido. Nos discursos supracitados, o 

sentido interno da atuação profissional se fortalece na linguagem. A relação com o passageiro 

é mediadora da condição de trabalho; pelo outro, passa a razão pela qual “estou” trabalhando, 

e neste ato relacional, “tenho” sentido de responsabilidade de ser motorista. Merleau-Ponty diz: 

 

[...] eu sou um campo, sou uma experiência. Certo dia e de uma vez por todas algo 
começou que, mesmo durante o sono, não pode mais parar de ver e não de ver, de 
sentir ou não de sentir, de sofrer ou de estar feliz, de pensar ou de descansar, em suma 
de se “explicar” com o mundo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 545) 
 

Somos experiência, e só podemos falar sobre o lugar se o ocupamos, se o conhecemos 

a partir da nossa subjetividade, tentando compreender o objetivo. O trabalho diário de dirigir 

posiciona os motoristas no ato relacional e nas inferências dos passageiros. Viver é um ato 
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constante de relacionamento “entre” si, no todo, no parcial, no mundo, no transcendente dos 

sentimentos, emoções, percepções, devaneios, anseios, força, fraqueza.  

Ser próprio em relação é a síntese do que expressou cada fala dos motoristas. O lidar 

com a profissão atravessa a vida por completo, reposiciona o modo como se enxerga a profissão, 

contextualizando que a direção não é apenas um itinerário pré-determinado. O mundo e o corpo 

ontológico que se reconhece no coração do sujeito não é o mundo em ideia ou o corpo em ideia: 

é o próprio mundo contraído em uma apreensão global; é o próprio corpo como corpo-

cognoscente. (MERLEAU-PONTY, 2011). A direção é ponto de partida para exercer o trabalho 

de motorista, e essa direção está inserida no mundo, no corpo, no outro. 

A direção e a necessidade de se movimentar está no mundo percebido; na realidade 

cotidiana, estamos inseridos na lógica da Mobilidade Urbana, e é neste contexto que o motorista 

de ônibus trabalha, e nós enquanto passageiros usufruímos. 

 Por mobilidade urbana entende-se a facilidade de deslocamento de pessoas e de bens 

pelas cidades. (SILVA, 2014). A seguir, será apresentada a descrição da vivência do motorista 

no contexto da mobilidade urbana e o aprofundamento da questão sob a luz de estudiosos do 

campo, e o desvelamento fenomenológico sob o viés de mundo percebido em Merleau-Ponty.   

 
Figura 8 - O ser profissional e o ser social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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10 A EDUCAÇÃO BALIZADORA PARA O TRÂNSITO SEGURO: A ATIVIDADE DO 

MOTORISTA PERMEADA PELA TEMPORALIDADE E A SUBJETIVIDADE 

 

Destaca-se, aqui, que a atuação da Psicologia no contexto do trânsito possui data 

anterior à própria regulamentação da profissão no país. O primeiro Código Brasileiro de 

Trânsito, de 1941, já apontava a necessidade de avaliação psicológica como garantia de dirigir. 

Na década de 40, tem-se, portanto, a expressão das primeiras políticas nacionais de segurança 

no trânsito, por meio de decretos-lei que provocaram impacto na futura profissão de psicólogo, 

ainda por ser regulamentada. (SILVA, 2012).  

Nos anos 50, com os incentivos e construções de estradas interestaduais no governo 

Kubitscheck como parte do plano de modernização do Brasil os automóveis ganharam destaque 

para o transporte pelo país, e a Psicologia do trânsito configurou-se como uma das primeiras 

áreas de atuação do psicólogo desde o início do reconhecimento da Psicologia no País. (SILVA, 

2012). A profissão foi regulamentada no ano de 1962. 

  

A Psicologia do Trânsito surgiu como consequência de numerosas pesquisas em 
dezenas de institutos, laboratórios e centros de pesquisa nas últimas duas décadas. 
Podemos defini-la como o estudo científico do comportamento dos participantes do 
trânsito, entendendo-se por trânsito o conjunto de deslocamentos dentro de um 
sistema regulamentado. (ROZESTRATEN, 1981, p. 141)  

 

O comportamento é o principal aspecto estudado, analisado na Psicologia do Trânsito. 

Afinal, o deslocamento por veículos automotores não é um direito do cidadão, e sim uma 

concessão, e esta deve estar pautada em exames fisiológicos e psicológicos para manutenção 

da habilitação para dirigir. A relevância desta área de conhecimento da Psicologia reside na 

aplicação de instrumentos efetivos no desvelamento de representações de personalidade, de 

atenção, de capacidade de lidar com conflitos e condições de redução de danos. 

 

A responsabilidade de um comportamento seguro no trânsito deve ser compartilhada 
entre usuários e autoridades, sendo importante a consciência da existência de 
condições para que atitudes comportamentais neste contexto sejam colocadas em 
prática. A psicologia explica, por exemplo, que a resposta atenta à presença de 
estímulos que chamam atenção do indivíduo que está dirigindo é uma das condições 
básicas e necessárias para um bom comportamento ao conduzir um veículo automotor, 
assim como manter as condições de saúde adequadas como a não ingestão de 
medicamentos ou bebidas alcoólicas, ou qualquer situação que interfira na capacidade 
física e psicológica, não permitindo a percepção e interpretação dos estímulos 
relevantes, somando ao conhecimento anterior que o condutor possuir sobre todas 
estas questões. (ALVES; GOMES apud SILVA, 2014, p. 64) 
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A nova Resolução do Conselho Federal de Psicologia, datada de sete de fevereiro de 

2019, instituiu normas e procedimentos para a perícia psicológica no contexto do trânsito e 

revogou as Resoluções CFP nº 007/2009 e 009/2011, com destaque para os aspectos cognitivos 

analisados: 

 

atenção concentrada, atenção dividida; atenção alternada, memória visual, 
inteligência, juízo crítico/comportamento, traços de personalidade: 
a) impulsividade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída; 
b) agressividade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída; 
c) ansiedade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída. 
(RESOLUÇÃO CFP, Nº 001/2019, 2019, p. 4) 

 

Importante destacar que, no processo de recrutamento e seleção nas empresas de 

transportes, os motoristas passam por novas avaliações psicológicas e entrevista psicológica, 

para emissão do laudo psicológico que comprova suas condições psíquicas para o trabalho, 

independente da avaliação do Departamento de Trânsito. É um processo imprescindível para o 

setor de Recursos Humanos completar sua análise do candidato a motorista. 

  

A Psicologia do Trânsito, ciência que tem como objeto o comportamento dos cidadãos 
que participam do trânsito em correlação com fatores sociais, políticos, econômicos e 
estruturais que influenciam o sistema de funcionamento, gestão, organização e 
fiscalização desse trânsito (Conselho Federal de Psicologia, 2000), não pode se furtar 
a esta discussão. Através do exercício da transdisciplinaridade com outras ciências 
que estudam o trânsito, vem se empenhando em colaborar, por meio de métodos 
científicos e didáticos, no fomento a atitudes e comportamentos que viabilizem e 
garantam a acessibilidade e a mobilidade efetivas, assim como na exigência de 
condições propiciadoras do exercício de uma perfeita cidadania.(ARAUJO, 2011, p. 
581) 
 

As questões práticas do cotidiano no trânsito transcendem o Código Nacional de 

Trânsito (CTB) e os Departamentos de Trânsito pelo país. O trânsito é espaço, é sistema, é 

interação social, é o deslocamento composto por variados transportes, sendo o ônibus um 

instrumento, o motorista um trabalhador, e a população usuária. O trânsito é a reunião desses 

aspectos em ação, em movimento, em interação. Por inúmeras causas, o trânsito deixou de ser 

apenas espaço de deslocamento e passou a ter conotação de caos, de perigo iminente, recordes 

de engarrafamentos, como condição estressante inerente à vida urbana.  

 

O transporte coletivo é um serviço essencial nas cidades, pois democratiza a 
mobilidade, constitui um modo de transporte imprescindível para reduzir 
congestionamentos, os níveis de poluição e o uso indiscriminado de energia 
automotiva, além de minimizar a necessidade de construção de vias e 
estacionamentos. A Constituição de 1988 definiu a competência municipal na 
organização e prestação do transporte coletivo (GOMIDE, 2006). Um sistema de 
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transporte coletivo planejado aperfeiçoa o uso dos recursos públicos, possibilitando 
investimentos em setores de maior relevância social e uma ocupação mais racional e 
humana do solo urbano, pois exerce papel de fixador do homem no espaço urbano, 
podendo influenciar na localização das pessoas, serviços, edificações, rede de 
infraestruturas e atividades urbanas. (CARDOSO, 2008 apud ARAUJO et al., 2011, 
p. 580) 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), o país é terceiro na 

lista do trânsito que mais mata no mundo. Acidentes rodoviários são a principal causa de morte, 

lesão e internação, resultando em altos custos econômicos e sociais. A maioria (52,0%) de 

pessoas mortas no tráfego são usuários rodoviários vulneráveis – pedestres, motociclistas e 

ciclistas.  

O trabalho dos motoristas de ônibus é de grande importância, pois, dirigindo 

defensivamente, os profissionais podem evitar grande número de óbitos em nossas rodovias. 

As empresas de transportes devem investir na profissão do motorista, promovendo cursos de 

capacitação e, regularmente, efetuar a manutenção dos veículos em prol da segurança no 

trânsito, para o condutor e os passageiros. 

 

No trânsito podemos classificar três tipos de conflitos básicos:  
1. Físico: decorrente da impossibilidade de acomodar, no mesmo espaço, os 
movimentos das pessoas;  
2. Político: devido à diferenciada posição social das pessoas e interesses variados e 
conflitantes, resultando em usos diferentes do espaço de circulação;  
3. Movimento: a movimentação ocorre em detrimento do ambiente e da qualidade de 
vida (gera poluição sonora e atmosférica, por exemplo). (ARAUJO et al., 2011, p. 
575) 
 

O Brasil tem avançado na construção de medidas preventivas e investido em 

campanhas de conscientização acerca de práticas importantes para viagens seguras, como não 

falar ao celular enquanto dirige; uso regular do cinto de segurança veicular; respeito à faixa de 

pedestres; respeito a faixas exclusivas, sejam de coletivos ou ciclovias; entre outras. O conjunto 

de modais veiculares orquestram o que se chama de trânsito. O deslocamento terrestre é aspecto 

desafiante para a área urbana em qualquer parte do mundo. 

 Especialmente na cidade do Rio de Janeiro, há atravessamentos mais complexos do 

que se locomover; na experiência do trânsito, reside a insegurança urbana, expressa através dos 

roubos, mortes tanto de motoristas quanto de passageiros nos assaltos, da violência urbana que 

faz pessoas atearem fogo nos ônibus e utilizar os ônibus como barreiras em protestos, 

interrompendo o funcionamento do transporte coletivo por toques de recolher à população, 

motivados pela violência urbana. Entre a sociedade e o serviço das empresas de ônibus há o 
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trabalhador que conduz o ônibus, que cobra a passagem, que representa, diariamente, o nome 

da empresa e sua cultura organizacional. 

Conhecer é um processo que não acaba nunca, ou seja, é uma exploração exaustiva da 

vivência do mundo percebido pelo outro. Os motoristas descreveram episódios diários no 

exercício de sua profissão, especialmente a dificuldade dos demais motoristas de diferentes 

veículos lidarem com os ônibus. 

No decorrer desta pesquisa, o trânsito foi apresentado como espaço de trabalho do 

motorista, lugar que comporta todas as relações, palco para o protagonismo do motorista. Nesta 

categoria que se inicia, apresenta-se a visão dos motoristas acerca do trânsito, afinal, suas 

vivências pelas ruas, avenidas e estradas se dão pelo movimento diário e temporal. 

Em Merleau-Ponty, a temporalidade é o verdadeiro nome do ser, pois “nada existe, 

tudo se temporaliza”. (DUPONT, 2010, p. 69).  A subjetividade do motorista está atuante nas 

longas horas de trabalho e permeia seu comportamento e sua percepção. O trânsito é instante 

temporal, e o trânsito está, e é espaço para sair e chegar e de relação, permeada por um processo 

de ensino e aprendizagem, educação. Logo, o trânsito também está ligado ao outro. Contudo, 

abre-se nova perspectiva para a relação com os demais colegas motoristas de ônibus, com os 

condutores dos demais transportes e, também, com os pedestres. Este movimento interacional 

está firmado no que Merleau-Ponty denomina ser-no-mundo. 

A vida não se resume em dureza do campo científico, mas a Fenomenologia merleau-

pontyana permite considerar o sentir como comunicação entre o corpo e o mundo. O objeto 

percebido pode ser uma referência. Após o sentir, o novo pensamento deverá ser entendido; a 

reflexão estará segura de ter encontrado o centro do fenômeno, se ela for igualmente capaz de 

esclarecer sua inerência vital e sua intenção racional.  

A questão “Comente livremente sobre a sua vivência no trânsito” parece simples, mas 

há uma complexidade: levar os motoristas participantes à reflexão dessa experiência vivenciada 

diariamente remonta, na memória, os desafios, as angústias e os conflitos nesse sistema de 

deslocamento.  

As falas transcritas a seguir elucidam a terceira categoria desta pesquisa. “Os 

‘acontecimentos’ são recortados, por um observador finito, na totalidade espaço-temporal do 

mundo objetivo”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 551). 

 

“O trânsito fere, mata, amputa, mas também beneficia. Você chega onde você tem que 
chegar. Esses dias eu falei para o cliente: ‘se acalma rapaz, se eu chegar você chega 
também’. Hoje em dia, você entrar no trânsito de madrugada e sair à noite, sem 
nenhum arranhão, é um milagre que se repete todos dos dias.” (Mot. 01) 
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“Quando eu entrei, eu sabia o que eu iria enfrentar. O próprio nome já diz: trânsito. 
Enfrentar trânsito bom, trânsito caótico, aquelas pessoas que querem entrar na sua 
frente, pedestre, ciclista, motociclista... A gente tem que fazer o possível, mas como 
ser humano, tem dias que a gente não está bem não, chateado. A gente não pode trazer 
essas coisas para o dia a dia de trabalho, mas se tem uma ferramenta que a gente não 
saiba lidar, acaba gerando transtorno maior. Eu procuro fazer o máximo de modo 
tranquilo, mas tem dias que a gente está mal, problema familiar, triste, estressado, mas 
eu procuro fazer as coisas sempre dentro do eixo, tudo certinho.” (Mot. 03) 
 
“Eu procuro ser educado no trânsito. O que mais eu vejo é falta de educação no 
trânsito. Se eu vejo um companheiro, eu dou passagem. Se ele está no sufoco eu ajudo, 
seguro para ele prosseguir a viagem dele, não vou forçar. Às vezes, o acidente 
acontece pelo apavoramento do motorista. Sempre tem que manter a calma, entendeu? 
Até as pessoas perguntam: ‘desculpa perguntar, mas o senhor é evangélico?  Porque 
o senhor é muito calmo’. Eu digo não sou, eu fico feliz, gosto de olhar para trás e ver 
os passageiros dormindo, porque eu sinto que eles confiam em mim. Se o passageiro 
está com olho regalado, as pessoas têm medo, ficam com medo. Então, quando eu 
vejo todo mundo dormindo, igual um passageiro disse pra mim esses dias: ‘eu adoro 
viajar com você porque você não sacode o ônibus, não sacoleja. Para mim, você é um 
excelente profissional’. Isso o que eu falei das pessoas me chamarem de devagar, não 
são meus passageiros, porque quem viaja comigo sabe, eu tento fazer o melhor.” (Mot. 
04) 

 
“Eu sou calmo. A pessoa para me estressar tem que me tirar do sério mesmo, tem que 
fazer coisa grave, porque é difícil. Os colegas da própria casa sacaneiam a gente, 
querem fechar você. Isso estressa! Eu faço o possível para fazer o horário, mas se não 
der, tudo bem.” (Mot. 05) 
 
“Se não tiver paciência faz besteira. Tudo parado, não tem opção! É uma realidade 
muito difícil. O meu segredo é a paciência. Eu fico contando no dedo: um, dois, três, 
quatro, cinco. Volta de novo porque senão você faz besteira. Não vai resolver ficar 
nervoso, vai ter um infarto ali, não vai adiantar nada. É aquilo: orar e vigiar.” (Mot. 
06) 
 
No trânsito tem algumas coisas que podiam mudar, não fazem não. Eu não sei porque 
cada dia é um dia, é uma caixa de surpresa, nada me surpreende mais.” (Mot. 07) 
 

O comportamento dos demais condutores apareceu como aspecto estressante para 

estes motoristas. O trânsito e as condições dos assentos do ônibus são fonte de desgaste e dores 

para o corpo.  O estresse é um agravante para a insatisfação do motorista com sua profissão. O 

desrespeito à ergonomia altera as dimensões cognitivas e fisiológicas do trabalhador.  

A busca pela paciência é um movimento interno constante dos motoristas 

participantes. A experiência lhes ensinou que os danos à saúde mental podem ser um preço 

muito alto resultante da profissão.  

A necessidade de equilíbrio entre as demandas laborais e psicológicas é um exercício 

diário para o psiquismo dos motoristas de ônibus. Eles se esforçam para manter o controle 

das suas emoções a fim de não prejudicarem o serviço e o convívio com os passageiros e, 

assim, concluírem o dia de trabalho positivamente. A escala de trabalho destes profissionais 
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pode variar de acordo com a necessidade da empresa, e a atividade acaba exigindo 

dedicação exclusiva, sendo, muitas vezes, a única fonte de renda desse trabalhador. 

           O espaço de operacionalização da profissão de motorista de ônibus é o trânsito, realidade 

constante e repetitiva, porém surpreendente. Cada dia é uma nova possibilidade, influenciada 

por infinitos aspectos, tais como: clima, acidente, incidente, violência, obras, relacionamentos 

interpessoais no contexto organizacional e, também, na prestação de serviço coletivo: os trajetos 

dos itinerários dos ônibus. Esse espaço está vinculado ao tempo, sujeito à unidade temporal, 

pois, o trânsito é instante e ao mesmo demorado, é algo visível e ao mesmo tempo simbólico. 

Essa instância inafastável da vida urbana produz efeitos na subjetividade do motorista de 

ônibus. 

 

“O trânsito é meio complicado, né, de explicar. Tem dias que é bom e tem dias que é 
totalmente horrível. Dá vontade de você largar tudo e ir pra sua casa e relaxar. É, o 
trânsito é assim.” (Mot. 09) 
 
“Eu acho que o trânsito nosso, ele está doente como eu falei com você, como reflexo 
do país. O nosso país é um país doente, entendeu? E essa doença vem contaminando 
não só a área de trânsito, mas a área de segurança, a área de saúde, a área de 
educação... Isso contamina todo mundo, entendeu? Então, eu vejo o trânsito nosso 
assim. O trânsito nosso, hoje em dia, ele está doente porque não se respeita nada, é 
tipo a lei do mais forte, entendeu?” (Mot. 10) 
 
“É uma coisa que não pode prever, uma hora você está tranquila; em outra, as pessoas 
fazem coisas que não devem, jogam o carro em cima de você, normalmente, né? Às 
vezes, tenho dificuldades no trânsito porque tem outras pessoas irresponsáveis, que 
não tem a responsabilidade que nós temos, aí bebe, e não tem noção. As pessoas estão 
displicentes, não têm cuidado com a vida, com os pedestres, com o auto de passeio, 
tanto os meus clientes quanto os demais.” (Mot. 12) 
 
“Nessas vias de bairro você não consegue andar, é carro no acostamento, é caminhão 
descarregando coisas para as vendas, sacolão, você arma a seta para sair do ponto, os 
carros de passeio não deixam você voltar para a pista. Eu sinto ódio, dá vontade de 
você jogar para cima, mas vou segurando ali. Hoje foi um dia, o cara está vendo que 
eu vou sair, ele corta pela contramão, fica emparelhado comigo. Eu abro mão da 
preferência para não causar acidente. É nojento, é muita raiva que você passa.” (Mot. 
14) 
 
“É, o trânsito, ele é meio complicado, sabe? Mas a gente acostuma no dia a dia. Você 
tem que se acostumar com aquilo ali, né, porque o trânsito não é fácil, não. Não é 
fácil, mas... Peço a proteção de Deus, vai embora... E dá tudo certo, graças a Deus. 
Deu ninguém no caminho da gente... Maravilha! O negócio é não esquentar a cabeça 
com nada. Entregar nas mãos de Deus. Problemas todos nós temos, né? E o trânsito é 
assim mesmo.” (Mot. 15) 
 
“Ninguém respeita ninguém. Ninguém tem educação, e educação no trânsito, se não 
tem, se tem mesmo, e ninguém respeita, né, avanço de sinal... Às vezes, o sinal 
amarelo, você está vendo o sinal amarelo lá na frente, e lá o sinal vai fechar, e vai 
avançar. E muitas vezes, a pessoa no amarelo, o pedestre já vai querer atravessar 
também.” (Mot. 16) 
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“Muito carro, muito carro. Você não consegue... Se você parar ali, você tem que ficar 
ali parado que tem hora que você não consegue jogar pro outro lado. Se você, quando 
jogar a seta pra sair, os carros de passeio não deixam você sair. Então, eu tenho que 
continuar ali. Quando você consegue sair, eles aceleram o carro pra você não sair.” 
(Mot. 18) 
 
“É muito caótico, a lei do trânsito diz que os profissionais são responsáveis pelos 
carros pequenos, mas eu acho essa lei errada, pois a partir do momento que você tem 
autorização para conduzir o veículo, as pessoas são responsáveis por si próprias. O 
condutor, ele sabe o que ele está fazendo. Os motoristas de carro, moto, eles não 
querem saber, eles querem ser os primeiros, não se preocupam se vão bater, se vão 
atropelar eles. Aí é fácil culpar a gente por qualquer avaria que venha acontecer.” 
(Mot. 19) 
 
“Eu procuro fazer o melhor possível. O melhor porque a gente tem que tomar muito 
cuidado com tudo, tem que ter direção defensiva, tem que estar olhando todo tempo 
pra motoqueiro, esses motoristas malucos que cortam a gente pela direita, ao invés de 
cortar pela canhota, cortam pela direita... A gente tem que ter muito cuidado com isso, 
mas o dia a dia, pra mim, é muito bom. Não me aborreço. Eu procuro me manter 
sereno, ali, na minha profissão, trabalhar tranquilo, e nada me aborrece. Estou sempre 
rindo, estou sempre contente com todo mundo... É difícil, é difícil me aborrecer. Só 
quando acontece algum (risos), é o que eu te falei, acontece que, às vezes, um 
passageiro começa a repetir uma coisa que você está falando e não, aí... Mas, passou 
ali, eu peço a Deus pra arejar a minha cabeça, e vamos embora. Vamos trabalhar.” 
(Mot. 23) 

 
“O trânsito é uma loucura, né? Vamos dizer... dentro do trânsito, eu te digo que eu sou 
meio, assim... A minha tensão chega a ser apreensiva, chega a ser apreensiva. Eu estou 
ligado a toda hora porque a toda hora pode acontecer qualquer coisa, (estala os dedos) 
assim, e você, com um veículo grande, as proporções são maiores, entendeu? No 
trânsito, eu sou muito preocupado. Eu não sei nem se isso atrapalha ou se isso ajuda, 
que às vezes eu acho que tudo a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter um 
equilíbrio, entendeu? Mas, às vezes, eu vejo que o trânsito, ele é violento. Então, a 
gente tem que, tem que... Maneirar.” (Mot. 24) 

 

As exigências as quais os motoristas de ônibus estão submetidos vão além da empresa, 

do corpo, da mente; perpassam a educação individual. Nos relatos acima descritos, é possível 

compreender que as afetações dessa vivência são sentidas pela falta de educação dos demais 

condutores. Pelo Código Nacional de Trânsito, os veículos maiores devem salvaguardar os 

menores, exigência muitas vezes ignorada no contexto do deslocamento. Por sua vez, devido à 

falta de gentileza no contexto do trânsito, os ônibus são prejudicados: demoram mais tempo, 

por exemplo, para retomarem o lugar na pista quando param no ponto para o embarque e 

desembarque de passageiros. Quem cuida, muitas vezes, não recebe a gentileza de volta.  

Outro aspecto que influencia o comportamento no trânsito é a pressa que marca a vida 

contemporânea. O tempo parece passar com maior velocidade, e a sensação de perder tempo 

endossa o comportamento mal-educado dos condutores. Sabe-se que os motoristas trabalham 

com uma estimativa de tempo para realizar suas viagens, e que este tempo foi previamente 

estudado e calculado pelo setor de planejamento das empresas, que levam em consideração o 

número de ônibus, os horários de maior pico de passageiros e de utilização das vias. Ainda 
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assim, com todo esse planejamento, as intercorrências diárias afetam o serviço e, também, as 

emoções dos motoristas. 

 

O mundo objetivo é excessivamente pleno para que nele haja tempo. O passado e o 
porvir, por si mesmos, retiram-se do ser e passam para o lado da subjetividade para 
procurar nela não algum suporte real, mas ao contrário, uma possibilidade de não-ser 
que se harmonize com sua natureza. Se separarmos o mundo objetivo das perspectivas 
finitas que dão acesso a ele e o pomos em si, em todas as suas partes só podemos 
encontrar “agoras”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 552) 

 

Estamos fundamentados na experiência, mas essa perpassa a nossa subjetividade. O 

que foi possível compreender desta categoria é que a relação com o trânsito não está diretamente 

ligada ao tempo de profissão. O modo de lidar com a vivência independe da quantidade de anos 

que os profissionais possuem exercendo a função. Diante das condições surpreendentes das 

horas de trabalho, há necessidade de se reinventar e lidar com os mais variados comportamentos 

e conflitos. 

 
Figura 9 - O caminho do tempo e a educação balizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  
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11 A MOBILIDADE URBANA: O MOTORISTA-PRÓPRIO EM MOVIMENTO  

 

O transporte coletivo nasceu no ano de 1826, na França, devido à dificuldade de 

locomoção das pessoas para casas de banho, comuns na época. O serviço dava direito ao lugar 

sentado e, também, a levar correspondências entre cidades. O curioso é que o ônibus nasceu a 

partir de uma necessidade individual de se banhar, mas logo tomou proporções coletivas, já que 

as distâncias eram difíceis de serem vencidas a pé. Assim, os ônibus foram sofrendo alterações 

no tamanho, motor, bancos e, com o passar do tempo, principalmente na vida moderna e 

contemporânea, tornaram-se ferramentas indispensáveis às cidades, e um suporte para as 

pessoas. 

O ato de se locomover de um lado a outro nas cidades é um processo dinâmico e 

cotidiano. Faz parte da vida a necessidade de transitar. As responsabilidades diárias envolvem 

inúmeros percursos, e alguns tipos de transportes. Destacam-se, no contexto das cidades para 

transportes: metrô, trem, ônibus, motos, carros e bicicletas. Essa orquestra bastante barulhenta 

pode ser chamada de Mobilidade Urbana (MU), um processo essencial no contexto urbano, 

matéria para as engenharias, desafio para os urbanistas, pauta para o Ministério das Cidades, 

agravante de poluição para o meio ambiente. A UM, no Rio de Janeiro, é o reflexo da ausência 

de políticas públicas eficazes que dificultam a resolução, a curto prazo, dos problemas de 

mobilidade no estado, por exemplo. 

  

Há pouco mais de quarenta anos, a população brasileira vivia, em sua 
maior parte, nas áreas rurais, sem que houvesse muitas demandas por 
transporte de massa nos poucos aglomerados urbanos existentes. Hoje, 
cerca de 85% da população vive em centros urbanos, sendo que existem 
36 cidades com mais de 500 mil habitantes na rede urbana brasileira, 
além de quarenta regiões metropolitanas estabelecidas, nas quais vivem 
mais de 80 milhões de brasileiros (cerca de 45% da população. 
(CARVALHO, 2016, p. 6) 

 

Nota-se que, com o crescimento das cidades, o número de pessoas que saíram das áreas 

rurais ocupou e se desenvolveu no centro das cidades, e de tempos em tempos os ônibus passam 

pelas mudanças e, através das modernizações da cidade, eles sobreviveram firmemente. Há de 

ser, assim, o seu futuro? O futuro do ônibus está ligado não só aos gestores, mas a todos que se 

implicam no processo de oferecimento de um serviço de viagens comprometidos com a melhora 

contínua do serviço.  

Esse crescimento explica a urgência da implementação de melhorias para a sociedade 

que depende da mobilidade. Ainda que a Mobilidade Urbana, no Brasil, seja uma política 
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pública, as demandas geradas pelos problemas da MU agravam os efeitos que são sentidos de 

várias formas, como engarrafamentos, acidentes fatais, superlotação dos transportes coletivos, 

piora na qualidade do ar, entre outros: 

 

O aumento do transporte individual motorizado e consequente redução 
das viagens do transporte público vêm contribuindo para a deterioração 
das condições de mobilidade da população dos grandes centros urbanos, 
principalmente em função do crescimento dos acidentes de trânsito com 
vítimas, dos congestionamentos urbanos e também dos poluentes 
veiculares. (CARVALHO, 2016, p. 7)  

 

O acesso ao transporte individual é uma tentativa de fuga do caos vivenciado no dia a 

dia da MU nos transportes coletivos, e o acesso aos modais coletivos, muitas vezes, são 

preteridos devido à superlotação, atrasos e acidentes. A população precisa se locomover. Os 

deslocamentos são, também, altamente dependentes das características familiares (renda, 

escolaridades, idades, relações de gênero) que limitam as possibilidades de escolha de 

deslocamento. (ARAUJO et al., 2011). Especificamente na realidade do Rio de Janeiro, o 

principal modal de deslocamento, logo, de mobilidade urbana, é o ônibus.  

A grande maioria dos usuários desse transporte são trabalhadores que residem em 

cidades dormitório (cidades que não têm atividade econômica como principal meio de 

sustento). São usuários que saem de suas cidades para outras. Importante é lembrar que as 

condições da economia da cidade influenciam diretamente o transporte, e as decisões 

individuais sobre a forma de como a sua necessidade de mobilidade será atendida são 

influenciadas por fatores externos: a estrutura física da cidade, a disposição física das 

construções e áreas de uso público, as horas de operação das atividades e a oferta de meios de 

transporte. (ARAUJO et al., 2011). 

 

Figura 10 - Características básicas da análise sociológica dos transportes. 

Fonte: Vasconcelos, 2001 apud Araujo et al., 2011, p. 576. 
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Nas características básicas da análise sociológica dos transportes, pode-se incluir o 

serviço gratuito para os alunos de rede pública e o acesso aos idosos a partir dos 65 anos, além 

dos cartões de gratuidade para deficientes e o acesso aos ônibus adaptados para os cadeirantes, 

gerando inclusão e respeito na lógica da mobilidade urbana. Pode-se dizer que ainda há falhas 

nessa inclusão e no acesso, mas o caminho foi aberto e o direito é garantido. Os motoristas de 

ônibus operacionalizam essa inclusão por meio do seu profissionalismo, que se caracteriza 

por atitudes compatíveis à conduta profissional, o que não sai da regra ou da norma. O 

profissionalismo está para a ordem, assim como a qualidade está para a excelência.  

A busca pela ordem e pela boa prática requer persistência, afinal, o profissionalismo 

não é mecanicista, mas dinâmico. Não basta saber dirigir. Conduzir pessoas diariamente e 

lidar com o trânsito, na maioria das vezes caótico, requer, além de habilidades técnicas, o 

compromisso com cada vida que adentra um coletivo. Essas questões não estão na esfera do 

conhecimento operacional. Tal profissão exige um comprometimento ético por parte do 

motorista.  

Não se mensura um motorista competente apenas por responder, satisfatoriamente, 

às exigências do trânsito ou da empresa, mas pela conduta pautada na implicação com a boa 

prática e os bons hábitos, na realização de um trabalho de maneira compatível às necessidades 

da empresa, com a condução segura do coletivo. É urgente a conscientização sobre o impacto 

de suas atitudes.  

Viu-se, anteriormente, que a MU é a condição de deslocamento, e nesta tese está sendo 

discutida a percepção dos motoristas de ônibus quanto ao sentido da sua profissão, sobre o 

trânsito e sobre a mobilidade urbana. Para a construção desta terceira categoria, será situada a 

MU na questão fenomenológica de Merleau-Ponty, pois, é na noção de mundo fenomenológico 

que será possível desvelar, descrever e discutir os fenômenos da mobilidade urbana na 

concepção dos motoristas de ônibus. As falas a seguir elucidam a terceira categoria desta 

pesquisa. 

  

“Ninguém está respeitando nada. É o ciclista na contramão, são as pessoas avançando 
o sinal, sem olhar, sem fazer nada... Então, se você dirige só por você, você vai 
provocar acidente. Tem que dirigir por você e pelos outros.” (Mot. 03) 
 
“Vejo que falta muito, falta condição, falta espaço, as vias não te dão condições de 
trabalho. Para mim, não tem mobilidade aqui. As metrópoles cresceram, a facilidade 
de comprar um veículo... Acho que falta muito interesse das pessoas envolvidas nesse 
projeto, porque a gente está na rua, e o que a gente vê de coisas acontecerem é fora do 
normal. Deixa eu tentar te explicar: falta instrução para quem está na rua quanto para 
quem está dirigindo. O auto passeio também. Não é o fato apenas de ir lá tirar a 
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habilitação, ‘pronto, tô habilitado’. Eu acho que falta um pouco mais, a nossa 
mobilidade está muito fraca.” (Mot. 04) 
 
“Mobilidade urbana, a situação está caótica, as pessoas pararam de ter respeito, não 
dão a preferência para as outras pessoas. Às vezes, pagam um preço alto justamente 
por não respeitar. Pagam, muitas vezes, um preço que poderia ter sido evitado. As 
pessoas deixaram de ter aquela famosa educação que nasce de berço. As pessoas não 
param para pensar. Pode passar na minha, frente eu deixo. Eu não deixo me abalar, eu 
durmo bem, tenho noite de sono tranquila, eu não misturo as estações.” (Mot. 06) 
 
“De certa forma facilitou a vida das pessoas. As empresas de ônibus têm muitas linhas. 
A cobrança da mídia, dos superiores, a colocar o elevador nos ônibus, para levar os 
cadeirantes, o próprio ar-condicionado, melhorou muito o acesso, mas ainda tem 
lugares que estão precários. Nas áreas de comunidade, os ônibus ficam surrados. 
Quem está nessas áreas de risco, o estresse é ainda maior, e ainda tem a parte que a 
gente não tem valorização nenhuma, reconhecimento nenhum, as pessoas veem que a 
gente está fazendo (dirigindo), acham que é uma obrigação. Quem mais reconhece 
são as pessoas de mais idade, os idosos, as que mais precisam. Eu não me sinto 
importante para a mobilidade urbana.” (Mot. 11) 
 
“Mobilidade está ligada ao passageiro, tudo você se adapta, é como quando a gente se 
muda, o lugar, a escola, pessoas diferentes. Se você chegou e você vai plantar para 
colher um futuro morando ali, a forma melhor é você lidar com as pessoas, respeitar 
o espaço de cada, procurar ser profissional.” (Mot. 13) 
 
“Nós somos responsáveis, levamos as pessoas para o trabalho e trazemos de volta, 
devia ter uma conscientização maior. Nós somos treinados com cursos, e as outras 
pessoas não têm esse preparo.” (Mot. 16) 
  
“Eu percebo uma evolução, e uma regressão em outra. Evolução eu percebo, longa 
distância, para as áreas nobres, veículos cheios de tecnologias, de botões, que só falta 
dirigir com a ponta dos dedos. E regressão nas demais linhas, de bairro, de menor 
impacto, mas de passagens caras. Deveria ter essa evolução dos carros novos, mas as 
estradas muitas vezes não ajudam, os locais não têm investimento.” (Mot. 17) 
 
“Então, assim, ainda está muito caótico ainda. Tem que melhorar muito, tem que se 
investir mais, e pra poder escoar o mais rápido possível essa... Porque vem aquela 
avalanche de carros, mas a saída era pequena.” (Mot. 19) 
 
“Está um pouco precária. Está precária de condições. Eu acho que demora muito, está 
demorando muito a condução, assim, por causa desses, obra e trânsito, coisa, aí, 
demora mais. Aí, você fica, como se diz, esperando muito pela condução.” (Mot. 20) 
 
“O veículo de auto passeio cresceu. Entendeu? Muita gente agora, todo mundo de 
carro. Você pode ver, oh, a maioria das vezes aí, oh, a maioria, você olha aí, estou 
dizendo, de dez carros, de passeio. Dez carros. Os outros, só tem um motorista e só 
dentro do carro. Uns oito carros, é só o motorista, pronto. Os outros dois é que tem 
mais alguém dentro.” (Mot. 24) 
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Figura 11 - Síntese dos relatos na quarta categoria. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  

 

Pode-se compreender, através dos relatos dos participantes da pesquisa, que é um 

desafio diário realizar as viagens. A significação do seu trabalho o mobiliza rumo à sua função, 

e as variáveis que acontecem nessa mobilidade produzem, no motorista, um misto de sensações, 

emoções e insatisfações. É notório o incômodo que a perda de espaço para outros modais de 

transportes causou, fazendo o serviço de transporte coletivo ficar em segundo plano.  

Em Merleau-Ponty, tem-se o espaço temporal como articulador das projeções 

perceptivas. Na manifestação do trabalho diário, o motorista de ônibus operacionaliza a tarefa 

de dirigir e está submetido a inúmeras projeções perceptivas dos clientes, dos demais motoristas 

e da própria empresa de transporte, justamente pelo tempo não ser uma linha, mas uma rede de 

intencionalidades. (MERLEAU-PONTY, 2011). Assim, pode-se dizer que o espaço comum de 

locomoção e suas ferramentas de transporte são pautados na intencionalidade de seus 

condutores e usuários.  

O fenômeno Mobilidade Urbana é a tentativa de dar conta da diminuição de distâncias 

no menor espaço de tempo. A partir dos relatos nas entrevistas, compreende-se que, antes da 

efetividade das políticas para a mobilidade no trânsito, o fator humano também necessita de 

atenção. 

O corpo é parte do movimento. O mundo é acessado por meio dele. Dessa forma, o ser 

é, por ele mesmo, veículo de percepção, de sensação, de emoção, inserido no mundo da vida. 

O movimento leva ao posicionamento no mundo percebido. 
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O movimento do corpo só pode desempenhar um papel na percepção do mundo se ele 
próprio é uma intencionalidade original, uma maneira de se relacionar ao objeto 
distinta do conhecimento. É preciso que o mundo esteja, em torno de nós, não como 
um sistema de objetos dos quais fazemos a síntese, mas como um conjunto aberto de 
coisas em direção às quais nós nos projetamos. O "movimento gerador do espaço" não 
desdobra a trajetória de algum ponto metafísico sem lugar no mundo, mas de um certo 
aqui em direção a um certo ali, aliás por princípios substituíveis. O projeto de 
movimento é um ato, quer dizer, ele traça a distância espaço-temporal atravessando-
a. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 518) 

 

Orientadas no espaço e no tempo, as vidas cotidianas nas grandes metrópoles estão 

inerentes à direção subjetiva e objetiva. Por direção subjetiva se entendem os rumos que 

nortearão as escolhas, comportamentos, emoções, pautados na consciência perceptiva, num 

processo subjetivo individual. A direção objetiva é pautada por caminhos práticos, escolhidos 

ou impostos pelo contexto profissional, por exemplo. Esses veículos de acesso ao mundo, 

nomeados corpos, posicionam o homem na instância suprema que é a vida.  

A mobilidade urbana como condição de deslocamento nas cidades está ligada à uma 

instância anterior ao ato de dirigir, de circular pela cidade e à consciência de si e do outro, pois 

os variáveis tipos de modais que operacionalizam o dia a dia da mobilidade são conduzidos por 

pessoas que necessitam coexistirem na lógica do deslocamento, com respeito às leis de trânsito, 

com respeito aos espaços. Essa consciência não está sendo exercida, segundo os relatos dos 

motoristas de ônibus, participantes desta pesquisa.  

O que se desvela nestas falas é o não espaço: é a negativa de uma mobilidade servidora, 

eficiente, o que interfere, diretamente, no fazer do motorista de ônibus.  

Esse ciclo repetido, experienciado, vivenciado de tantas formas pelos motoristas 

tangencia a própria mobilidade urbana. O movimento dos carros é, essencialmente, a expressão 

de técnica, mas também do comportamento do condutor.  

A relação com o tempo é dramática; o que não passa no tempo é a própria passagem 

do tempo. O tempo se reinicia: ontem, hoje e amanhã. Esse ritmo cíclico, essa forma constante 

pode dar a ilusão de possuí-lo por inteiro de uma só vez. (MERLEAU-PONTY, 2011). Nenhum 

dia é como o outro: a instabilidade, a surpresa, as variantes do trânsito desgastam a visão sobre 

a mobilidade urbana; no caso dos relatos dos motoristas, a ausência dela.  

“Ter consciência” não é senão “ser em...”. (MERLEAU-PONTY, 2011). No contexto 

apresentado até aqui, o “ser em” é o ser em relação com o outro; é esse mundo percebido que 

me toma e me faz parte de um contexto social. Ainda que seja uma atividade remunerada, 

movimentar as cidades é tão relevante quanto medicar alguém. Nosso corpo, enquanto se move 

a si mesmo, quer dizer, enquanto é inseparável de uma visão do mundo e é esta mesma visão 
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realizada, é a condição de possibilidade (MERLEAU-PONTY, 2011). Desvelando o sentido 

em Merleau-Ponty, pode-se afirmar que o trabalho de dirigir e fazer acontecer a mobilidade 

urbana é sempre uma condição de possibilidade, e os participantes desta pesquisa mostraram 

clareza quanto a isso.   

 
Figura 12 - O movimento seguro no tempo do mundo percebido. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019.  
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12 O CUIDADO E O CONTEXTO DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS: UMA 

PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DE TRANSCENDER O MUNDO PERCEBIDO 

 

 Os resultados apresentados até aqui transcendem as questões reivindicatórias quanto 

às condições de trabalho, dos coletivos e à presença dos cobradores nos ônibus. Sabe-se que a 

profissão motorista, fonte desse estudo, trabalho e reflexão é muito maior do que o seu piso 

salarial, e sua função social é infinitamente maior do que os estresses vivenciados.  

Todos os esforços da Psicologia Organizacional, da Psicologia do Trânsito e da 

Psicologia do Trabalho serão ineficazes se o foco não for o humano. Fora do setting terapêutico 

da Psicologia, as demandas humanas parecem ficar em segundo plano; muito se espera, e exige-

se alta performance dos psicólogos recrutadores, selecionadores e treinadores, produtividade e 

efetividade dos perfis, cada vez mais passíveis de ajustamento entre as necessidades das 

organizações. As metas devem ser exaustivamente alcançadas, pela competência no trabalho e 

pelo comportamento. Caso contrário, podem ocorrer demissões. 

Considerando a complexidade do arranjo dos modos de trabalho na pós-modernidade, 

faz-se necessário o retorno ao ponto primeiro: as Psicologias que se apresentaram nas 

multifaces das possibilidades de atuação. Elas foram e continuarão sendo possibilidades de 

pensar o humano. 

A Psicologia e o cuidado estão entrelaçados, especificamente no que diz respeito à 

superação das dificuldades do mundo do trabalho organizacional. O psicólogo é quem dá o 

primeiro passo para reafirmar o cuidado como prática e não como discurso. A prática diária no 

ambiente corporativo não deve tirar o sujeito “psi” de sua função subjetiva, e pensar a 

subjetividade é a condição de sobrevivência para o fazer da Psicologia Organizacional.  

Reafirmar o espaço dos Recursos Humanos é o resgate necessário do humano. Muito 

se fala sobre as necessidades de mercado, dos gráficos, dos indicadores, do lucro para a 

subsistência das organizações. Enquanto sujeitos, ainda há muitas falhas e dívidas, pois a 

urgência do cuidado ao trabalhador nem sempre se equipara à urgência das cobranças.  

Complementarmente, após o exposto nas categorias anteriores desta pesquisa, será 

trazida a possibilidade de transcender o trabalho organizacional, vislumbrando condições de 

cuidado no contexto dos motoristas de ônibus, tarefa complicada se nos determos na frieza das 

metas e no negócio que movimenta o transporte e o trabalho em mobilidade urbana. As páginas 

a seguir tratarão das propostas dos próprios motoristas, articulando as ciências do cuidado em 

saúde como caminho para a melhoria do contexto de trabalho do motorista.  
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No ano de 2011, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou um manual de 

treinamento para prevenção de lesões provocadas pelo trânsito, motivada pela alta taxa de 

acidentes, mortes e consequências permanentes e incapacitantes das pessoas em todo o mundo. 

Mais do que dados, o material é um alerta para os países agirem no âmbito da saúde pública 

para se atentarem aos seus modais de transporte, aos eventos de colisão que de uma forma 

inesperada interrompem sonhos, planos, atividades, e acabam por instaurar o sujeito em uma 

nova condição: a de dependência de cuidados, cirurgias, reabilitações, luto.  

Explica-se que a intenção de trazer esta informação neste último capítulo e não 

anteriormente se deu pela relevância deste material descoberto, concomitantemente ao 

desenvolvimento desta tese. Embora a autora tenha sido psicóloga organizacional e do trabalho 

em transporte coletivo, nunca havia ouvido falar deste material tão relevante e indispensável 

para o cuidado em saúde e saúde ocupacional nas empresas de transportes, não apenas as de 

ônibus, mas de outros modais de deslocamento da população. Sendo o Brasil recordista de 

acidentes e de mortes no trânsito, este material da OMS tem sua função social ímpar. É possível 

discutir os dados, conhecer e aprender sobre medidas de segurança. O acesso a essas 

informações nutrem o condutor, o aluno e o instrutor de planos de ação.   

 
A capacitação de pessoas para responder a esse grave problema de saúde pública é um 
importante componente para auxiliar nos esforços voltados à prevenção de lesões 
causadas pelo trânsito. Tomadores de decisões, pesquisadores e profissionais 
necessitam de informações sobre medidas efetivas de prevenção e sobre como 
desenvolver, implementar e avaliar essas intervenções. É necessário treinar mais 
especialistas na prevenção dessas lesões, de modo a tratar esse crescente problema em 
nível internacional e nacional. (MOHAN et al., 2006, p. 7) 
 

O material de instrução se divide em unidades que tratam os seguintes assuntos:  

magnitude e impacto das lesões causadas pelo trânsito; fatores de risco para as lesões causadas 

pelo trânsito; importância da evidência como base para a prevenção, implementando 

intervenções específicas para prevenir lesões causadas pelo trânsito,;  atenção após as colisões; 

colaboração multissetorial; formulação e implementação de políticas de segurança no trânsito 

e avaliação do manual pelo instrutor.  

 

O transporte rodoviário apresenta o maior risco na maioria dos países – sob qualquer 
critério de medida de exposição – quando comparado ao transporte por ferrovias, 
aéreo e marítimo. No modo rodoviário, existem grandes variações no número de 
pedestres, ciclistas e condutores de veículos motorizados de duas rodas, ocupantes de 
automóveis, passageiros de ônibus e caminhões. O risco para esses usuários é bastante 
variável de acordo com a composição do trânsito, diferindo muito, portanto, de um 
país para outro. Em geral, em países de alta renda, os usuários de veículos de duas 
rodas apresentam os maiores riscos. (MOHAN et al., 2006, p. 40) 
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Este manual é um importante aliado para o cuidado em saúde, tanto para os países e suas 

políticas públicas de saúde, para as organizações do setor de transporte, bem como para 

departamentos de concessão da licença para dirigir. O cuidado no transporte (em saúde) deve 

estar inserido na prevenção e na reabilitação. O material apresenta estatísticas preocupantes, 

mas aborda as possibilidades de superação dos efeitos do trânsito: 

 

As projeções indicam que as lesões causadas pelo trânsito devem subir do décimo 
lugar em 2002 para o oitavo lugar até 2030 como um fator contribuinte para a carga 
global de doenças. (MOHAN et al., 2006, p. 12)  
 
As lesões causadas pelo trânsito acarretam danos emocionais, físicos e econômicos. 
Existe um imperativo moral para que essas perdas sejam minimizadas. O argumento 
em favor da redução das mortes e lesões no trânsito pode também ter fundamentação 
econômica, já que consomem significativos recursos financeiros que os países não 
podem se dar ao luxo de perder. Estimar o custo das lesões causadas pelo trânsito para 
a sociedade, é importante:  para justificar o gasto necessário de promover a prevenção 
das lesões e mortes no trânsito;  para fazer o melhor uso dos investimentos quando 
diferentes opções estiverem disponíveis;  para assegurar que as melhorias mais 
rentáveis de segurança sejam traduzidas em termos de benefícios a serem gerados em 
relação ao custo da sua implementação. (MOHAN et al., 2006, p. 24) 

 

Nas considerações iniciais desta tese, é trazida a inquietação a partir do grande número 

de acidentes envolvendo motoristas de ônibus registrados no leste fluminense, o que explica a 

razão deste trabalho. Ao longo desses quatro anos de desenvolvimento da presente tese, as 

investigações objetivaram compreender o trabalhador além das limitações da profissão. 

 A partir das vivências descritas até aqui, há um compromisso implícito neste trabalho, 

que é significar a percepção de ser motorista, e o resultado disto é promoção de compreensão 

extra-muros acadêmicos e/ou organizacionais de que os efeitos da mobilidade urbana podem 

ser assertivos e efetivos. Caso contrário, poderão ser desastrosos, sendo leva em consideração 

a dimensão do movimento da população que alcança números expressivos, diariamente.  

O estado da arte desta pesquisa abordou os principais efeitos na saúde física e psíquica 

dos profissionais do transporte coletivo. Quando se fala em prevenção, não se está falando de 

gastos, mas sim de investimentos para redução de prejuízos. Nesse contexto da mobilidade 

urbana, os prejuízos estão longe de serem apenas financeiros, de capital, mas também de 

preservação da vida. O que se pode acompanhar, constantemente, nos noticiários são reflexos 

do descaso com a vida, a irresponsabilidade na condução, falta de atenção às variáveis 

ambientais no trânsito. Conforme mencionado anteriormente, as várias ciências devem estar 

comprometidas na lógica organizacional, a fim de garantir a integridade física e psíquica do 

trabalhador e do usuário. 
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Quadro 15 - A Matriz de Haddon. OMS, 2011. 

Fonte: Mohan et al., 2006, p. 34. 
 

O quadro 14 possibilita entender os fatores envolvidos na colisão na lógica do trânsito. 

A primeira linha diz respeito ao que poderia evitar a colisão aplicável a toda realidade das 

empresas de coletivos, bem como a cada cidadão que dirige. Destaca-se a segunda coluna, que 

traz o fator humano, muitas vezes decisivo para prevenção de acidentes; em outros casos, a 

razão para as colisões. A última coluna pode ser direcionada ao poder público, muitas vezes 

omisso no que tange às melhorias dos espaços urbanos, acessos e escapes, não apenas no Brasil, 

mas em muitas realidades metropolitanas ao redor do mundo.  

A segunda linha elucida o fenômeno do acidente e os dispositivos de segurança na 

perspectiva de salvaguardar a vida dos acidentados, os equipamentos e o ambiente. A terceira 

linha diz respeito aos aspectos do que pode ser feito após a colisão. Em suma, esse quadro 

permite uma reflexão mais profunda, variante em cada realidade mundo a fora: será que a 

resposta à colisão para tentar salvaguardar os acidentados se dá, prontamente, sem empecilhos, 

aumentando a expectativa de sobrevivência das pessoas, garantindo o direito à saúde e à 

reabilitação dos envolvidos em todo o mundo? O manual aborda detalhadamente os motivos 

dos acidentes, e os perigos à vida nas colisões, apresentando a triste constatação:  

 

Nos países de baixa renda ônibus, micro-ônibus e caminhões com passageiros 
frequentemente estão envolvidos em colisões. O uso de veículos com a parte traseira 
aberta para o transporte de passageiros, muito difundido em áreas rurais, traz o risco 
de ejeção e queda dos ocupantes. Muitos países de baixa e média renda importam 
caminhões e ônibus que já foram utilizados e não apresentam recursos de proteção 
como dispositivos de segurança para o ocupante, que estão presentes nos veículos de 
países de alta renda. Esses veículos oferecem baixa resistência a colisões e também 
apresentam baixa estabilidade quando lotados ou sobrecarregados, como ocorre 
frequentemente.  
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Os centros urbanos de países de baixa e média renda normalmente apresentam um 
tráfego com grande diversidade de veículos. A disparidade de tamanhos dos diferentes 
tipos de veículos é um grande fator de risco, especialmente em impactos entre 
automóveis e caminhões de grande porte. A potência de um veículo de grande porte, 
sua massa e suas propriedades estruturais e geométricas, geometria e propriedades 
estruturais, aumentam em muito as taxas de mortalidade e morbidade no trânsito, 
quando comparado a uma colisão do mesmo tipo envolvendo dois automóveis. 
(MOHAN et al., 2006, p. 43)  

 

O Leste Fluminense, local no qual a pesquisa da presente tese foi realizada, é um 

campo rico de riscos: a mobilidade urbana não conta com trens ou metrôs para o deslocamento 

das pessoas, e o transporte marítimo ainda é tímido, se comparado à malha rodoviária dessa 

área. 

 O presente capítulo é oriundo da última questão da entrevista fenomenológica: 

Comente livremente sobre propostas que você considera importantes para sua vivência no 

trânsito e para o contexto da mobilidade urbana. No processo da entrevista fenomenológica, 

foi possível observar muitos motoristas se ajeitando na cadeira, esboçando um breve sorriso e 

repetindo a pergunta para si mesmos. Era como se um filme passasse por suas cabeças. A 

possibilidade de expressar e adaptar a linguagem para possíveis contribuições para seu campo 

de trabalho era algo que soava bem.  

O compromisso com a profissão e, também, com os colegas pode ser percebido em 

muitos discursos. Mais do que buscar e garantir a valorização, as expressões e falas dos 

profissionais caminham rumo a resoluções práticas. Destaca-se que as reivindicações 

permearam o pensamento e as falas para melhorar para todos os envolvidos na trama do 

deslocamento diário. Ainda, põe-se em evidência a relevância da empresa no campo de 

pesquisa. Notoriamente, é uma organização respeitada por seus motoristas porque, antes de 

tudo, tem respeito por eles. 

 Esta tese se diferencia da dissertação da autora, que em 2013 faz uma pergunta similar 

a outro grupo de motoristas de outra empresa do ramo. O pensamento de melhorias permeou os 

benefícios para o indivíduo motorista. Era o mesmo ramo de serviço, mas um outro modo de se 

pensar as melhorias. Nesta pesquisa, porém, observa-se uma satisfação maior e uma gratidão 

por parte dos profissionais que tem na figura da organização e seus líderes um suporte ajustado 

e um acesso maior na resolução das suas demandas.  

O fenômeno da linguagem, no duplo sentido, de fato primeiro e de prodígio, não é 

explicado, mas suprimido, se for duplicado com um pensamento transcendente, já que ele 
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consiste no fato de que um ato de pensamento, por ter sido expresso, doravante tem o poder de 

sobreviver. (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A seguir, são apresentadas as transcrições das respostas dos motoristas quanto às 

propostas expressas com um misto de esperança e desejo de que fossem verdade e/ou que sejam 

alcançadas. 

 
“Na verdade, pra ser sincero, eu acho que, pra facilitar, eu acho que, até agora, eu 
nunca pensei em facilitação. É que eu não, eu nunca tive, assim, esses pensamentos 
pra facilitar, porque eu tento me adaptar, como eu disse, eu tento me adaptar. Quanto 
mais piorar, eu tento mais me adaptar. Pra melhorar no trânsito eu não sei, porque é 
caótico do mesmo jeito. Acho que pra frente ou pra trás, o trânsito sempre será o 
trânsito, né? Fazer o quê? Não vou nem culpar o DETRAN (risos). Adaptação mesmo. 
Ou você se adapta ou então, vai pra outro, né?” (Mot. 02) 
 
“Melhorar mais a convivência com o pessoal, porque tem gente que é muito 
estressada, e depende do carro também, às vezes, como falei pra você, trabalho m 
carro bom, trabalho em carro ruim, e por aí vai. Aí, isso também afeta o dia a dia de 
trabalho. Afeta. Se não fosse isso, se todo mundo fosse educado, pelo menos seria 
bem melhor, né? Se todo mundo respeitasse o outro também, porque no trânsito agora 
está muito difícil, porque tem uns que respeitam, tem uns que não respeitam. Aí, às 
vezes, falam palavrão, né, com a gente.” (Mot. 06) 
 
 
“Eu gostaria que tivesse mais espaço no trânsito, porque não tem. Hoje, o pessoal não 
tem respeito com nada, estaciona carro no meio da rua, atrapalha a gente que é, que 
trabalha com carro urbano, carro grande, atrapalha muito, E às vezes, a maioria dos 
acidentes é por causa disso. Porque às vezes a gente está na direita, e tem carro 
estacionado na direita, a gente tem que jogar pra canhota, pega um outro que está 
vindo. Então, atrapalha muito, porque isso é uma falta de educação. Eu acho que é 
falta de educação.” (Mot. 07) 
 
 

“Segurança, porque está... Sem palavras. Alguma coisa tem que ser pensada, 
entendeu? Escutar opiniões, ideias, entendeu? Não só, porque a segurança no caso, 
não é só pra gente, é pra quem usa, entendeu? Pra quem usa. Às vezes acontecem as 
coisas dentro do ônibus que a gente não sabe, não vê, entendeu?” (Mot. 08) 

 
“Tem muita gente ignorante, te m muita gente que só pensa em si, tem que melhorar 
a educação. Os colegas poderiam ser mais tranquilos, por causa de um descuido já 
quer brigar, estão muito nervosos os motoristas de ônibus.” (Mot. 09) 
 
 
“Dar um bom material para trabalhar, tinha que ter um esquema para folga, duas partes 
ruins lidar com o público, se você pega uma pessoa estressada na primeira viagem, 
pronto, o dia de trabalho acabou vai ser estressado o dia inteiro, eu fico pensando, 
quando eu ficar mais velho eu vou enfartar, porque sabe passa um veneno assim, passa 
uma sensação ruim, te deixa estressado por causa de um passageiro, e também lidar 
no meio do trânsito, você estressado de um lado a outra pessoa estressada do doutro, 
dá ruim, mas tinha que ter educação na escola depois na autoescola, porque quando 
acontece um acidente a pessoa enche a boca para fala que a gente é profissional, bota 
a culpa, nessas horas solta o verbo e lembra que a gente é profissional, tinha que mudar 
a sociedade em si, como a gente lida com o público a gente sente a individualidade.” 
(Mot. 11) 
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  É observado um misto de responsabilidades, de sentimentos, de expressões de fatos e 

fenômenos que estão na ordem do dia desses profissionais. Quando Merleau-Ponty define 

mundo percebido, é trazida a ideia de objeto que a percepção imprime numa realidade:  

 
Eu tenho o mundo como indivíduo inacabado através de meu corpo enquanto potência 
desse mundo, e tenho a posição dos objetos por aquela de meu corpo ou, inversamente, 
a posição de meu corpo por aquela dos objetos, não em uma implicação lógica e como 
se determina uma grandeza desconhecida por suas relações objetivas com grandezas 
dadas, mas em uma implicação real, e porque meu corpo é movimento em direção ao 
mundo, o mundo, ponto de apoio de meu corpo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 469) 

 

Em transporte coletivo, o mundo percebido é um reflexo consciente das possibilidades 

e impossibilidades que permite perceber o ser-no-mundo, condição e expectativa de relação e 

reação, um duplo momento de espaço e tempo. O sentido de melhorias, implicitamente, são 

formas de ajustar a realidade da profissão. Para se manter nesse lugar, é comunicando-se com 

o mundo que, indubitavelmente, se comunicará com o si mesmo. “Nós temos o tempo por 

inteiro e estamos presentes a nós mesmos porque estamos presentes no mundo”  (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 569), e o mundo que está em relação é, justamente, o mundo com o outro.  

 

“Para o motorista, eles têm que se comportarem no trânsito, nós somos peças de uma 
engrenagem de máquina, para  engrenagem funcionar perfeitamente, todo mundo tem 
que se adequar, não adianta eu estudar eu subir cada vez mais  se eu não tiver 
oportunidade de exercer o que eu aprendo, ou se quem divide as vias comigo não tem 
o preparo que eu tive, a minha defesa pode ser agressão para ele, em matéria de 
melhorias de transporte devem investir mais para os usuários de baixa renda e cobrar 
as melhorias das autoridades, me incomoda, eles veem diferença, as vezes uma freada 
para desviar do pedestre, ou para desviar de um carro, é agressão para eles, a coisa 
que mais me incomoda é no meu dia de trabalho ser chamado atenção por alguém 
muitas vezes mais leigo do que eu.” (Mot. 13) 
 
“Conscientização, ela fica vaga de acordo com a cabeça de cada um. O camarada tem 
consciência e não faz, então ela perdeu o espaço, eu tô consciente de que eu tenho 
naquele ponto ali que parar. Embarcou, desembarcou, eu tenho que sair, mas eu não 
faço. Então, é, tem que ter um trabalho em cima disso. Eu vejo a empresa colocar os 
marcadores no ponto que não tem. Alguns não sabem nem porque estão ali. Eu lembro 
que os despachantes, enquanto você dava a ré, eles ajudavam, embarcavam passageiro 
estavam lá. Hoje em dia tudo é muito. Eu gostaria muito de um dia trabalhar em um 
departamento que tratasse disso, disciplinar. Já vou te adiantar: o assunto que você 
está trabalhando, mau pra dedéu. Você não está piscando a seta, está trabalhando igual 
a bicho. Tem algumas empresas que trabalham só na faixa da esquerda, aí você está 
direitinho, vem ele, ti, ti, ti na sua frente.” (Mot. 15) 
 
“Deveria investir, fazer panfletos para educar a população, todas as empresas do Rio 
de Janeiro porque é muito fácil cobrar educação, respeito do motorista e muita das 
vezes o motorista leva tapa no rosto, agredido, e não há preocupação com a gente, e 
nós motorista não temos sequer um muito obrigado eles falam que é obrigação nossa, 
realmente, é nossa obrigação mas se a empresa olhasse um pouquinho 10% para quem 
traz o sustento para dentro de casa, a gente tem o ponto certo para parar, se a gente 
não para o passageiro de esquina em esquina ele já liga para empresa e não quer  saber 
se é verdade ou mentira, pune  logo o motorista não quer ver a versão, acha que o 
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cliente tem sempre razão, e no meu ponto de vista, como ser humano, o cliente não 
tem sempre a razão.” (Mot. 16) 

 

As falas são marcadas por vivências cotidianas. Em relação às melhorias, estão 

direcionadas à categoria anterior, “A Educação Balizadora para O Trânsito Seguro”. 

 

O espaço social começa a se polarizar, vê-se surgir uma região dos explorados. A cada 
impulso vindo de um ponto qualquer do horizonte social, o reagrupamento se precisa 
para além das ideologias e das diferentes profissões. A classe se realiza, e dizemos 
que uma situação é revolucionária quando a conexão que existe objetivamente entre 
as partes do proletariado (quer dizer, em última análise, a conexão que um observador 
absoluto teria reconhecido entre elas) é enfim vivida na percepção de um obstáculo 
comum à existência de todos. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 596)  

 
 “Tomara que melhore um pouco, né, melhorar mais a convivência com o pessoal, 
porque tem gente que é muito estressada, e depende do carro também, às vezes, como 
falei pra você, trabalho m carro bom, trabalho em carro ruim, e por aí vai. Aí, isso 
também afeta o dia a dia de trabalho. Afeta. Se não fosse isso, se todo mundo fosse 
educado, pelo menos seria bem melhor, né? Se todo mundo respeitasse o outro 
também, porque no trânsito agora está muito difícil, porque tem uns que respeitam, 
tem uns que não respeitam. Aí, às vezes, falam palavrão, né, com a gente.” (Mot. 18) 
 
“Hoje, o pessoal não tem respeito com nada, estaciona carro no meio da rua, atrapalha 
a gente que é, que trabalha com carro urbano, carro grande, atrapalha muito, E às 
vezes, a maioria dos acidentes é por causa disso. Porque às vezes a gente está na 
direita, e tem carro estacionado na direita, a gente tem que jogar pra canhota, pega um 
outro que está vindo. Então, atrapalha muito.” (Mot. 19) 

 
“As ignorâncias no trânsito sabem, eu queria quer as pessoas fossem compreensivas 
eu detesto ver meus colegas serem humilhados, isso me incomoda muito.” (Mot. 20) 
 
“Eu gostaria que tivesse mais espaço no trânsito, porque não tem. Hoje, o pessoal não 
tem respeito com nada, estaciona carro no meio da rua, atrapalha a gente que é, que 
trabalha com carro urbano, carro grande, atrapalha muito, E às vezes, a maioria dos 
acidentes é por causa disso. Porque às vezes a gente está na direita, e tem carro 
estacionado na direita, a gente tem que jogar pra canhota, pega um outro que está 
vindo. Então, atrapalha muito.” (Mot. 21) 
 
“Tem muita gente ignorante, tem muita gente que só pensa em si, tem que melhorar a 
educação. Os colegas poderiam ser mais tranquilos, por causa de um descuido já quer 
brigar, estão muito nervosos os motoristas de ônibus.” (Mot. 22) 
 
“O pessoal, seria de suma importância, às vezes os profissionais, colegas de profissão, 
você tem a condição de passar, o cara acelera, te fecha, segura, pega o passageiro na 
sua frente. Aqui não tem ciclovia, então tem que dividir o espaço com o ciclista e 
existe a lei que você precisa manter 1,5 m de distância. Se não tem nem espaço pro 
meu ônibus, tenho que fazer o possível, me afastar dele, sei lá... Deveria tentar fazer 
com que a nossa vivência no trânsito, carro, ônibus, bicicleta, motocicleta, pedestre, 
tentasse fazer com que essas pessoas se encaixassem, pensassem junto e se 
respeitassem.” (Mot. 24) 
 

Motivo de preocupação com a vida, com a prevenção dos acidentes, fenômeno drástico 

para os trabalhadores do transporte coletivo, os participantes expressam a consciência de que 

não dirigem sozinhos: o coexistir no trânsito depende sim da educação, transcendente à técnica, 
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a habilidade, de dirigir, e é compromisso com a própria vida e com a vida do usuário. A 

percepção sensível é manifestação do que excede a sensibilidade. (FONTE FILHO, 2011, p. 

131).  

 
A educação pode contribuir para a formação de uma cultura que assegure o 
desenvolvimento de intervenções efetivas e favoreçam sua execução; a maioria dos 
programas de educação para a segurança no trânsito não funciona isoladamente. Eles 
precisam estar associados ou implementados em combinação com outras medidas 
(MOHAN et al., 2006, p. 72).  

 

  As falas acima estão apontando para a tese a ser confirmada nesta pesquisa: a partir da 

compreensão da vivência do motorista, da sua importância e do seu protagonismo, é possível 

superar a invisibilidade social, firmar um compromisso de uma direção mais consciente e 

prevenir acidentes, promover saúde aos motoristas de ônibus que fazem dele o seu escritório e 

a garantia de uma viagem segura, que é parte compartilhada entre o trabalhador e o usuário do 

transporte coletivo, pois, com a melhora na qualidade do serviço, tal impacto refletirá na saúde 

dos usuários que, muitas vezes, já embarcam estressados no coletivo, devido à demora em 

chegar ao seu destino, culpando o motorista por este fato, diante do exposto na análise dos 

resultados desta tese ela pode ser confirmada. 

Os relatos estão consonantes à direção assertiva, ao cuidado, este que é mais do que 

uma prática relacional ou de reabilitação: o cuidado em saúde é um horizonte que não se finda; 

ele é ancorado no sentido da vida e de existência. O cuidado em saúde não é exclusivo aos 

profissionais da saúde. Esse cuidado é transdisciplinar: ele toma a via do relacionamento das 

pessoas, das instituições, mas como? Transpondo as dimensões das disciplinas e das identidades 

laborais, o cuidado em saúde é um elo entre as ciências, pois a educação é fonte de saúde, 

promove bem-estar e é cuidado.  

Os participantes compreendem sua vivência de ser e, mais do que isso, sua 

compreensão de ser está ligada à existência do seu protagonismo, da percepção identificatória 

com a profissão, de operacionalizar seu trabalho diário, observando as variáveis e agindo 

preventivamente. A invisibilidade social foi superada, de acordo com os relatos da categoria 

“Eu Sou pelo Outro: o mundo na vivência no ser próprio em relação”. Se o próprio sujeito se 

reconhece em relação, ele é percebido, observado, visto, não mais invisível.  
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Figura 13 - A vida percebida  
  

Fonte: Elaborado pela Autora, 2020.  
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13 O MUNDO PERCEBIDO PELO MOTORISTA DE ÔNIBUS: A IMPORTÂNCIA DO 

TRABALHO DA PSICOLOGIA 

 

 O mundo é o ponto de encontro entre sujeitos e suas particularidades e objetos. É 

amplo campo de acontecimentos, fatos e fenômenos. Nesse espaço ocorre a materialização do 

ser humano por meio de sua corporeidade e, consequentemente, de sua subjetividade, habitante 

desse corpo encarnado. Através dos sentidos próprios e característicos ao homem e de sua 

percepção, singular, subjetivada e perspectival, submetida à temporalidade e à cultura, o homem 

absorve o que está à sua volta no mundo – até mesmo esse mundo –, tecendo suas experiências 

vividamente e atuando sobre esse espaço, lançando mão de seu corpo próprio. 

 O corpo próprio, fenomênico ou vivido, na concepção merleau-pontyana, vai muito 

além de Fisiologia e Biologia clássicas. Ele não é, assim, apenas tecido, osso, nervo, órgão... 

Esse corpo, à primeira vista, objetivo e objetivado, estudado a partir da sua divisão em partes, 

dotado de mecanismos particulares, é, também, consciência, percebendo-se no mundo e, dessa 

forma, transformando-o. Consciência, por definição, não seria a tradução de meras ideias, mas 

sim o produto das experiências perceptivas humanas no espaço mundano. 

 Para o sujeito, o mundo se encontra lá, anterior à sua própria existência. Todavia, o 

sujeito, possuidor de um corpo biológico e de um corpo próprio, é capaz de atuar nesse mundo, 

ressignificando o, encontrando, assim, novas formas de ser e estar nesse espaço, novos sentidos 

e possibilidades. O cogito merleau-pontyano, desse modo, poderia ser traduzido em um 

“percebo, logo penso”. Perceber, para o sujeito, é “envolver de um só golpe todo um futuro de 

experiências em um presente que a rigor nunca o garante, é crer em um mundo”. (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 399). Assim, a percepção “não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo 

um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam 

e é pressuposta por eles”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6). Ela, nesse caminho, abre as portas 

para a interação mundana. “Antes da ciência do corpo – que implica a relação com outrem –, a 

experiência de minha carne como ganga de minha percepção ensinou-me que a percepção não 

nasce em qualquer outro lugar, mas emerge no recesso de um corpo”. (MERLEAU-PONTY, 

2014, p. 21). O corpo, então, é o meio pelo qual a percepção age. 

 Na tentativa de retorno à essência das coisas, a Fenomenologia rebate a ideia da certeza 

absoluta dos achados das ciências, pois elas nada mais são do que conhecimentos fundados na 

experiência humana, e nesse empirismo, são estabelecidos padrões acabados, que se mostram 
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contrários à própria natureza característica de existência humana, que não é um estado 

concluído, sem nada mais a ser acrescentado, mas em constante construção. 

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão 
minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, 
e se queremos pensar a própria ciência em rigor, apreciar exatamente seu sentido e 
seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual 
ela é a expressão segunda. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de 
ser do mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma 
explicação dele. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3)  

 

 Para que o retorno às coisas mesmas se efetue, o homem se depara com a ferramenta 

da epoché ou redução fenomenológica. Esta, conforme já discutido anteriormente nessa tese, 

possibilita que o novo emerja num mundo que parece tão finalizado e abarrotado de respostas 

para todas as questões. Pondo de lado questões pessoais, conhecimentos já afirmados, abrindo-

se para novas perspectivas, o mundo pode ser reaprendido e ressignificado. Ele é inesgotável 

em percepções. Para Merleau-Ponty (2011, p. 19), “a verdadeira filosofia é reaprender a ver o 

mundo e, nesse sentido, uma história narrada pode significar o mundo com tanta ‘profundidade’ 

quanto um tratado de filosofia”. Esse reaprendizado do mundo, em um caminho de retorno às 

coisas mesmas, é: 

 

[...] retornar a este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre 
fala, e em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa e 
dependente, como a geografia em relação à paisagem – primeiramente nós 
aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um riacho. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 4) 

 

 Como, então, pode o motorista de ônibus retornar às coisas mesmas, ao mundo anterior 

ao conhecido e já pré-estabelecido e encontrar novas formas de ser e estar no mundo do 

trabalho? Esse questionamento aqui exposto é respondido, de variadas formas, em toda a 

extensão da presente tese. O motorista de ônibus, desempenhando o papel social de trabalhador, 

com suas habilidades e competências em constante desenvolvimento, é exposto ao mundo da 

vida diariamente. Esse mundo da vida não pertence a ele apenas, mas, também, às coisas, 

objetos e outros seres-no-mundo. Na rotina diária, esse profissional é desafiado constantemente, 

lidando com interferências internas suas, próprias do seu ser, de cunho psicológico e emocional, 

mas, também, externas a ele. 

 O mundo percebido é compartilhado por todos os sujeitos habitantes do planeta Terra. 

É compartilhado porque todos ocupam o seu espaço físico. Todavia, ele é percebido de uma 
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maneira singular por cada ser-no-mundo. O corpo encarnado, depositário da subjetividade, atua 

no mundo, transformando-o, mas na convivência e na correlação. Existe, assim, o mundo 

interior de cada um e, também, o mundo exterior. Apesar desse compartilhamento, o modo com 

o qual cada um age em seu exterior é variável e não determinado a priori, pois o homem é ser 

inacabado e mutável. O trabalho altera o homem, bem como o período em que está vivendo, 

sua saúde ou doença. As contingências exigem uma resposta. E como responder de maneira 

assertiva?  

 O corpo do motorista de ônibus, em existência no mundo, entra em um ciclo 

automatizado. Ao assumir a função de direção, o sujeito pode, despercebidamente, esquecer-se 

de si mesmo. Para Merleau-Ponty, um corpo que consegue se perceber, reconhecendo sua 

própria existência, é um corpo vivido. Estar encarnado, assim, não significa existir, de fato. 

Pode-se existir no mundo, mas para que o corpo viva, efetivamente, é necessário reconhecer-se 

e, assim, habitar o espaço no mundo. 

 O olhar do cuidado e da saúde, quando se volta para o motorista de ônibus e para a 

questão da mobilidade urbana, abre uma porta, outrora fechada: ele, dessa forma, é possibilitado 

a repensar sua existência ou, pode-se até afirmar, reconhecê-la verdadeiramente. Ao invés de 

ser interpretado como objeto, por ele próprio e pelos sujeitos que o circundam, sejam eles 

passageiros, colegas e empresários, ao motorista é exposto um novo horizonte, de ser-o-mundo, 

com relevância e potencialidades, muitas vezes não descobertas.  

 O motorista é parte do cenário urbano, mas não uma parte inanimada: ele é vida, 

experiência e sentimentos. Ele mesmo, no desespero de desempenhar, satisfatoriamente, o seu 

labor, deixa de lado os cuidados básicos com aquilo que lhe possibilita ser personificado no 

mundo: o seu corpo. 

 Relatos de entrevistados demonstraram que muitos, apesar de dores, sejam físicas ou, 

pode-se até mesmo dizer, da alma, acabam por manter a rotina, não dando ouvidos às 

reclamações corporais e emocionais. As exigências de seus empregadores e deles próprios 

afastam, mesmo que impensadamente, possibilidades de melhora em sua qualidade de vida. O 

tempo de viagem que deve ser cumprido, a necessidade de estar presente para garantir a 

subsistência de sua família, dentre outros fatores, colocam o profissional em uma situação 

desagradável e, ao longo dos anos, insustentável. O limite da razão é colocado à prova e, quando 

ele é ultrapassado, as consequências são grandiosas. 

 O psicólogo, ao entrar em contato com as demandas do referido profissional, deve se 

reduzir fenomenologicamente, na tentativa de despir-se do que possui como suas próprias 
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verdades. Entretanto, cabe ressaltar que essa atitude deve ser tomada não apenas por ele, que 

cederá seu tempo e sua escuta para àquele que está necessitado, mas, também pelo atendido. 

 
A busca pela redução do si mesmo para o alcance do outro requer reflexão constante; 
no mundo, o homem constrói-se a cada momento, e a epoché o leva a novas reflexões, 
infindáveis, pois inúmeras são as perspectivas existentes. Nesta busca de novidade, 
das essências e das ideias em sua pureza, das coisas mesmas e das verdades em suas 
variadas perspectivas, retorna-se ao mundo-da-vida (Lebenswelt), sensível e repleto 
de riqueza, inesgotável em possibilidades e sentidos. (FLORES; PEREIRA; SILVA, 
2018, p. 110) 

 

Para que o motorista de ônibus consiga reduzir-se fenomenologicamente, o psicólogo 

agirá como uma ponte entre ele e o encontro dessa atitude. Isso não significa que o paciente 

deva deixar de lado suas crenças e tudo que o acompanha e o forma, mas sim um meio de 

descobrir novos sentidos e, assim, novas perspectivas para sua vida, não apenas laboral, mas 

em todos os contextos em que se insere.  

 

A abertura para o que encontra-se além do visível e captável pela própria percepção – 
o objeto-doença – leva o profissional da saúde a ter uma visão diferenciada do outro, 
subjetivando o seu olhar, outrora treinado para a objetividade biológica. O visível está 
sempre atrelado a aspectos invisíveis, porém visíveis ao outro – o cliente. 
Desvencilhar-se da cegueira causada pela perspectiva objetivante devolve ao mundo-
da-vida o seu lugar. A atitude de espanto diante deste mundo e sua vastidão, abrindo-
se em possibilidades múltiplas, é única e variável para cada um. (FLORES; 
PEREIRA; SILVA, 2018, p. 110) 

 

A terapia, assim, possibilita o encontro do que é invisível. A postura sensível do 

profissional no setting terapêutico, ao escutar a fala, muitas vezes guardada, às sete chaves, no 

âmago do ser, traz ao motorista de ônibus um encontro com seu si mesmo, com seu próprio 

corpo e percepção. É um mergulho na subjetividade adormecida pelo dia a dia. 

Além da terapia, o motorista de ônibus deve buscar o cuidado do seu corpo biológico. 

Às empresas de ônibus cabe a responsabilidade de fornecimento de profissionais para cuidar 

dos seus empregados, pois a manutenção da saúde daqueles que formam a instituição é 

imprescindível para que seja cumprido o papel social que desempenha no contexto urbano. 

O corpo do motorista de ônibus é a porção que permite trabalhar e, assim, imprimir 

sua marca no mundo. Quando esse corpo se encontra enfraquecido ou adoecido, com seu 

funcionamento comprometido, não é apenas o próprio sujeito que sente. O meio é, também, 

afetado. Sua função passa a não ser desempenhada em todas as áreas de sua vida, o que acarreta 

em mudanças e o encontro de novos sentidos que não seriam os desejados. É a partir do corpo 
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que o mundo ganha sentido. Assim, esse corpo necessita de cuidados para que continue sua 

jornada. 

 Criado em um mundo objetivado, o homem necessita retornar ao sensível. Seu corpo 

próprio, habitante do mundo percebido, necessita abrir-se para o novo. Quando o sujeito se 

encontra sem possibilidades, encerrado em uma existência sem mais perspectivas que tragam 

sentido, é hora de se adentrar no mundo da saúde. 

 

O mundo da saúde é, num primeiro olhar, objetivo e científico. Um mundo assim se 
constrói a partir de vivências subjetivas, que definem padrões objetivos que entram 
em vigor para todos, gerando uma compreensão intersubjetivada realidade. Ele é 
vivenciado, então, como anterior à experiência individual. Sua neutralidade objetiva 
acaba deixando de fora as questões mais sensíveis. Consequentemente, o corpo, fonte 
de sentidos, transforma-se em um mero objeto, reduzido de sua essência humana da 
existência, empobrecendo-a e limitando-a. Entretanto, o mundo da saúde é, também, 
um mundo em busca de significado, examinador das falhas do humanismo 
reducionista que rejeita tudo que ultrapassa o físico e o empírico, questionando as 
inadequações da visão mecanicista científica da ciência, que prioriza a objetividade 
da doença instalada em um corpo, em detrimento da via abstrata. (FLORES; 
PEREIRA; SILVA, 2018, p. 85) 

 

 O mundo só se torna percebido quando o sujeito em questão, dono de um corpo 

encarnado, reconhece-se como agente, capaz de fazer história e, também, de alterá-la. Em meio 

a tantas atitudes negativas, e do esquecimento de si mesmo, o motorista de ônibus precisa ser 

resgatado. Ele é dotado de capacidades esquecidas num afazer mecânico e rotineiro, 

mergulhado em inúmeras exigências e questões que desafiam sua saúde física e psicológica. 

Olhar para essas questões e buscar uma prática de cuidado é iniciar uma mudança que terá um 

efeito borboleta. Lançando mão do cuidado de si mesmo, o profissional se sentirá em melhores 

condições de enfrentar as adversidades do dia a dia, que vão desde a falta de consideração e 

educação dos usuários dos serviços de transporte a um ambiente insalubre de trabalho. Inúmeros 

são os fatores que afetam a qualidade de vida do motorista de ônibus. A sociedade, como um 

todo não deve colocá-lo na invisibilidade; ele, como sujeito, deve se perceber como corpo em 

um mundo vasto de perspectivas e vida. 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

14 RELATO ACERCA DA EXPERIÊNCIA DE PSICÓLOGA NO TRANSPORTE E 

PESQUISADORA: ENTRE AS EMOÇÕES, A PERCEPÇÃO E O TRABALHO 

 

Somos convocados, diariamente, a darmos conta de vários papeis sociais. O que são, 

então, esses papeis sociais? Essa expressão se refere ao conjunto de normas, direitos, deveres e 

explicativas que dirigem o comportamento humano juntamente ao grupo, família, empresa, e é 

original das ciências sociais, que discutem o ser em seu meio.  

Se pararmos para refletir sobre o nosso dia a dia, temos uma infinidade de atividades 

que nos demandam tempo, humor, habilidade, um tom de voz adequado, energia física e 

psíquica como, por exemplo, falar com nosso animal de estimação, convencer um filho a 

terminar sua tarefa escolar, analisar o orçamento familiar, trabalhar, pagar uma conta... A todo 

momento, somos convocados a exercer um papel social em múltiplos contextos de vida.  

A maneira como falamos com nosso bichinho de estimação se difere da maneira como 

falamos com nosso chefe, por exemplo. Isso demonstra que, como seres humanos, temos uma 

capacidade maravilhosa de nos ajustarmos ao ambiente (ao contexto) em que estamos. Contudo, 

nem sempre sabemos detectar o que sentimos e, principalmente, explicar nossas reações. 

Já diziam os avisos na linha férrea: “pare de andar”, “olhe ao redor”, “escute se há 

barulho, só assim atravesse”. Na nossa vida, são requeridas, em alguns momentos, a mesma 

cautela. Mas, por quê? Porque desde a terna infância somos tomados por produções químicas 

que inundam nosso cérebro, resultando nas nossas emoções, sensações e sentimentos de acordo 

com o que vivemos.  

Ao longo das nossas vidas, vamos aprendendo a limitar nosso choro e nossas 

expressões. Quando nascemos, saímos da estabilidade do útero materno. Desde então, 

precisamos da mãe para estabilizar nossas emoções: se temos fome, choramos; se vem a cócega, 

sorrimos. Com o passar do tempo, nossas emoções são transmitidas pela linguagem e, assim, 

adquirimos um maior controle do que sentimos.  

Quantos de nós já nos deparamos com situações de escolha? Todo ser humano aprende 

a escolher. Desde a infância, escolhemos o que queremos comer, vestir, brincar e os amigos. 

Conforme o grau de amadurecimento da nossa personalidade, opta-se pela profissão, parceiro 

(a), cidade, lazer, religião, gosto musical, cor da roupa, estilo do cabelo etc. As escolhas fazem 

parte da nossa vida e, constantemente, somos convocados a escolher, escolher, escolher... 

Todavia, as escolhas podem acarretar em sofrimentos, arrependimentos e culpa. Então, resta-

nos procurar resolver essas questões para não sofrermos danos de ordem psicológica, por 
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exemplo. Nossas escolhas são mediadas e influenciadas por nossas emoções. Conhecer é um 

processo libertador. Com o conhecimento, somos capazes de detectar como estamos vivendo, 

agindo e, assim, podemos transformar a nossa conduta, refazer escolhas e gerenciar nossas 

emoções. Abaixo estão algumas particularidades sobre a multiplicidade de emoções: 

 

Figura 14 - Emoções primárias e involuntárias.  

  
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019 com dados extraídos de Goleman, 1995. 
 
 
Figura 15 - Emoções secundárias ou sociais que dependem da cultura. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019 com dados extraídos de Goleman, 1995. 
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Figura 16 - Emoções de Fundo que dependem da condição interna, do bem-estar ou mal-estar psíquico.  

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019 com dados extraídos de Goleman, 1995. 
 

As emoções são influenciadas por alguns aspectos, tais como os apresentados na figura 

a seguir. 

 

Figura 17 - Aspectos que influenciam as emoções.  

           

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019 com dados extraídos de Goleman, 1995. 

 

Não podemos dissociar o trabalho da Psicologia em todas as suas potencialidades e 

práticas do constructo das emoções. Com anos de profissão que possuo, aprendi que 

desenvolver a inteligência emocional é um grande passo para a satisfação pessoal e profissional. 

Com a autonomia das emoções podemos melhorar nossa assertividade, autocontrole, 

autoconhecimento e empatia. 

 Lidar com o que se sente é imprescindível para manter a saúde, o equilíbrio psíquico 

e o bem-estar social. As emoções são puras, influenciadas pela cultura, pelo meio e 

personalidade. É importante destacar que o trabalho do psicólogo, muitas vezes, é de levar o 

sujeito a compreensão de suas emoções e, assim, de suas reações, com a finalidade de promover 

saúde psíquica.  
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Sempre compreendi que a Psicologia tem um papel social. As teorias e práticas são 

direcionadas ao reestabelecimento do ser humano quanto à sua autonomia, bem-estar, 

desenvolvimento pessoal e interpessoal e autoconhecimento. O trabalho clínico individual já 

impacta no social, já que o sujeito retorna aos seus ambientes e relacionamentos com uma 

melhor percepção de si e do meio.  

Em todas as áreas do saber em Psicologia os esforços e os estudos se voltam para o 

outro. O investimento do psicólogo é na compreensão do outro e dos aspectos de interferência 

na saúde do outro. Temos um código de conduta que preza pela garantia dos direitos humanos 

e, neste código, devemos pautar todas as nossas ações, compromissados com a liberdade de ser 

do outro. Na realidade, a Psicologia não é única, e sim Psicologias, desde as multiteorias da 

personalidade, com práticas clínicas que consideram diferentes modos de ser e de objeto de 

estudo, por exemplo. 

Especificamente, a lógica organizacional que foi o campo de atuação que me permitiu 

trabalhar e, ao mesmo tempo, pesquisar, não costuma ser espaço para pesquisas acadêmicas, 

pois a lógica do trabalho é bastante desgastante e mecanicista, não só pelos processos de 

trabalho como, também, pela questão da produtividade. 

Sendo as pesquisas na organização voltadas para o clima organizacional e melhoria 

contínua nos processos da qualidade, se a empresa for certificada com selos internacionais, de 

nada adiantará se o olhar não estiver voltado aos trabalhadores.   

 Algumas atribuições e responsabilidades dos psicólogos do Trabalho e 

Organizacionais são: recrutamento e seleção de pessoas para todos os cargos disponíveis na 

empresa; entrevistas aos candidatos e colaboradores para promoção; mudança de função e, 

também, desligamentos; desenvolvimento de planos de carreiras para os colaboradores; 

treinamento para desenvolver pessoas, equipes, lideranças; promoção de avaliação de 

desempenho e eficácia das equipes; aplicação de pesquisas de clima para análise do ambiente 

interpessoal nos setores da empresa; participação nas medidas de saúde no trabalho; aplicação 

de avaliações psicológicas; correção de testagens psicológicas e elaboração de laudo de cada 

uma delas.  

Essas atividades faziam parte do meu mapa de competências enquanto psicóloga, ao 

mesmo tempo em que as particularidades do contexto de trabalho me capturavam. Colocar a 

pessoa certa para o cargo certo era uma responsabilidade indissociável do bem-estar no 

trabalho. Sempre entendia que a assertividade do recrutamento e da seleção dos funcionários 
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estava além das testagens, entrevistas, métodos dinâmicos, da própria liderança, e dependia do 

controle emocional e da inteligência emocional dos funcionários.  

Em pouco tempo de psicóloga organizacional, passei a controlar o setor de treinamento 

e desenvolvimento, experiência essa que me permitiu estar mais próxima dos profissionais que 

recrutavam e selecionavam, e posso afirmar que essa experiência de treinar para desenvolver 

aguçou, cada vez mais, meu feeling de pesquisadora. 

 No andamento do meu mestrado acadêmico por este mesmo programa, inseri na 

empresa onde trabalhava na época treinamentos para motoristas e para manobreiros sobre 

inteligência emocional e gestão de conflitos, o que me permitiu compreender os  déficits de 

relacionamentos e lhes apresentar um conhecimento para pôr em prática no dia a dia de trabalho.  

Inúmeros foram os relatos da eficácia dos conteúdos, como psicóloga, percebia que 

meu papel enquanto profissional estava sendo cumprido. Entendia e entendo que não basta 

domínio técnico das ferramentas de trabalho e conhecimento teórico; são necessários o domínio 

e a compreensão das emoções. A percepção de si é um constructo permanente e está relacionada 

aos aspectos de autogerenciamento das emoções. Inúmeras vezes, ouvi que o funcionário é 

admitido/promovido pela sua competência e é desligado pelo seu comportamento.  

Na vivência do transporte, as relações interpessoais são uma baliza para manter um 

motorista trabalhando ou em vias de ser demitido. Essa situação é tão complexa que, 

geralmente, o Desenvolvimento Humano Organizacional, que é a Gestão de Pessoas, media 

essas relações e buscava uma resolução assertiva.  

Penso que a pesquisa no contexto do trabalho e da Psicologia agrega sentido à prática. 

Ao longo desses anos, percebi que a pesquisa não é um plus e sim uma condição de reposicionar 

o motorista de ônibus ao seu lugar de trabalhador. A voz significada será uma voz consciente 

de seus atos e emoções.  

Quando realizei as entrevistas para compor os dados desta tese, pude perceber algumas 

diferenças do cenário, afinal, eu fiz a pesquisa de mestrado em uma empresa, e a de doutorado 

em outra, num espaço de tempo de 3 anos. O que pude sentir e perceber é que o setor de 

transporte continua experienciando as mesmas limitações. Houve um aumento assustador da 

violência urbana no Rio de Janeiro, e isso também altera comportamentos e emoções.  

As diferenças as quais me refiro são positivas da empresa cenário. Observei um maior 

acesso dos motoristas de ônibus às suas lideranças imediatas e a melhores condições de 

manutenção dos coletivos e incentivos em formato de benefícios aos trabalhadores. Essas 
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questões impactam diretamente na motivação dos motoristas, e também os planos de 

reconhecimento. 

Passei dois anos afastada do cenário garagem de ônibus, dedicando-me ao projeto e 

andamento da tese, estudando, apresentando trabalhos no Brasil e fora dele. No ano de 2017, 

quando retornei ao campo para fazer as entrevistas fenomenológicas, minha ansiedade era 

diferente e minha percepção também. A cada sorriso e sinal de “sim, vou participar da sua 

entrevista”, sentia um misto de contentamento, gratidão e responsabilidade.  

Ouvir as percepções do outro e acessar a íntima opinião, no contexto da sua vivência 

tão particular, foram imprescindíveis para que eu pudesse atribuir sentidos fenomenológicos, 

traduzindo esses dados e lançando luz sobre o não dito, reafirmando o meu papel social de 

psicóloga e pesquisadora, permitindo-me compreender que a percepção é uma caneta que 

escreve sentidos. Aqui, então, reside minha escolha profissional e minha responsabilidade 

enquanto psicóloga.  
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15 EXPECTATIVA DE RETORNO PARA O SOCIAL: EXEMPLO DE EMENTA 

PARA A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO DESDE A GRADUAÇÃO 

  

É importante movimento de devolver algo prático ao social após o período de quatro 

anos de profundo estudo, coleta e análise de dados para a elaboração deste trabalho que tomou 

a forma de um companheiro de trajetória, quase com vida própria. Este trabalho de doutorado 

tem sua vida própria; ele existe na minha linguagem e na minha percepção, nas minhas leituras 

e fichamentos, e ocupava grande parte dos feriados, finais de semana e noites, além de promover 

reflexão e conhecimento para os campos interdisciplinares e, em especial, para a Psicologia. 

Por esta razão, trago esta sugestão de ementas de disciplinas, inclusa a de estágio, como forma 

de multiplicar esta tese, fomentando novas discussões, colocando o discurso do motorista de 

ônibus em primeira pessoa.  

 

Disciplina 1: Psicologia do Trânsito 

 

Ementa: 

 

Refletir sobre o comportamento no trânsito de condutores e pedestres; as principais 

doenças relacionadas à mobilidade urbana; as consequências de acidentes e fatores do 

comportamento disfuncional no trânsito. 

 

Objetivos: 

 

Geral: apresentar os principais conceitos de Psicologia do Trânsito e sua intersecção 

no contexto cotidiano urbano. 

Específico: discutir possibilidades de atuação do psicólogo além dos efeitos do 

trânsito, garantindo a prevenção de comportamentos disfuncionais e de acidentes. 

 

Metodologia: 

 

Aulas expositivas, grupos de estudo, leitura e discussões sobre o conteúdo do 

programa. 
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Conteúdo Programático: 

 

 Unidade I: O conceito de trânsito. 

 Particularidades da mobilidade urbana no Rio de Janeiro 

 As principais cidades do mundo e o trânsito 

 A importância da educação para o trânsito 

 Unidade II: A avaliação psicológica para condutores 

 As principais avaliações para condutores 

 Desafios para a avaliação e para carteira 

 Os simuladores de direção 

 A atenção difusa e o cotidiano dos condutores 

 Avaliação psicológica como medida de prevenção 

 A influência dos aspectos emocionais na forma de conduzir 

 Unidade III: As práticas em Psicologia do Trânsito 

 A qualidade de vida para motoristas 

 Os grupos terapêuticos para vítimas do trânsito e seus parentes (iniciativa do 

DETRAN) 

 Treinamentos para condutores 

 Unidade IV: A saúde ocupacional e os impactos do trânsito na saúde 

 Os riscos à saúde no contexto do trânsito 

 O uso indiscriminado dos aparelhos eletrônicos por condutores 

 As principais doenças relacionadas ao contexto do trânsito 

 A Psicologia como ciência para o trânsito 

 O diálogo para construção de comportamentos assertivos 

 

Bibliografia: 

 

 Básica: 

 CRISTO, FABIO. Psicologia e Trânsito. Casa do Psicólogo, 2012. 

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Normas e procedimentos para a 

perícia psicológica no contexto do trânsito e revoga as Resoluções CFP nº 007/2009 e 

009/2011. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-
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/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/62976927/do1-2019-02-12-resolucao-n-

1-de-7-de-fevereiro-de-2019-62976886>. 

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia do Tráfego: 

Características e desafios no contexto do MERCOSUL/Conselho Federal de Psicologia. 

Brasília: CFP, 2016. Disponível em: <http://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2016/08/CFP_Livro_PsicologiaTrafego_web22.pdf>. 

 

 Complementar: 

 PANICHI, Renata Maria Dotta; WAGNER, Adriana. Comportamento de risco 

no trânsito: revisando a literatura sobre as variáveis preditoras da condução perigosa 

na população juvenil. Revista Interamericana de Psicologia, v. 40, n. 2, 2006. 

 PONCE, Julio de Carvalho; LEYTON, Vilma. Drogas ilícitas e trânsito: 

problema pouco discutido no Brasil. Revista de Psiquiatria Clínica, n. 35, supl. 1, 2008. 

 

Disciplina 2: Exemplo de linha de estágio  

 

Objetivos: 

 

Geral: proporcionar a vivência dos alunos na promoção de ações preventivas de 

acidentes. 

Específicos: 

 Unir os conhecimentos sobre os aspectos do comportamento humano e as 

emoções e promover grupos de discussão e treinamentos voltados para a 

sensibilização dos condutores, pedestres e ciclistas; 

 Preparar os estagiários para atuação em planos de ações através da norma 

de qualidade vigente na organização; 

 Aplicar conhecimento e técnica; 

 Promover a aproximação com esta área de atuação do psicólogo na área do 

transporte através das ações preventivas e corretivas, de maneira integrada condutores 

de transportes coletivos. 
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Habilidades e Competências relacionadas ao estágio 

 

As novas exigências reposicionam o psicólogo nas diferentes áreas da Psicologia. O 

trabalho no trânsito não se resume em análise psicológica para a carteira de habilitação. O 

trânsito é comportamento humano, e o psicólogo atua em mais áreas, além da avaliação 

psicológica. O estagiário deve estar preparado para perceber e transmitir conhecimento, e ter 

habilidades como: empatia, assertividade e escuta. Essas devem fazer parte da realidade 

profissional do psicólogo nesta área. 

 

Metodologia de ensino e supervisão 

  

Serão disponibilizados materiais teóricos para aprendizagem e o aperfeiçoamento das 

teorias que norteiam a atuação em Psicologia e Trânsito. Os estagiários farão parte de grupos 

de trabalho na atuação direta com condutores, pedestres e ciclistas, e ministrarão treinamentos 

específicos aos funcionários com o objetivo de contribuir no processo de conhecimento e 

comportamento na mobilidade urbana, e atuar para melhor conscientização dos condutores. 

Juntamente com a supervisora, os alunos desenvolverão atividades pertinentes à interlocução 

entre o saber, a prática, a organização e o trânsito. 
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16 PROPOSTA PAUTADA NAS ENTREVISTAS FENOMENOLÓGICAS – A 

FENOMENOLOGIA TRANSCENDE A FILOSOFIA E DIRECIONA AÇÕES PARA O 

SOCIAL  

 

Somos sociais, hereditários e únicos. Nossas digitais nos garantem esta exclusividade 

e, ao mesmo tempo, somos um turbilhão de possibilidades. Apesar de únicos, enquanto 

psicóloga não compreendo o ser como “indivíduo”, pois significa indivisível. E, quantas vezes 

na vida nos dividimos? Muitas. Dividimo-nos entre pensamentos e ações, entre razão e emoção. 

Prefiro o termo “sujeito”: estamos passíveis a ações externas que independem de nós para que 

ocorram, e esses acontecimentos nos atingem positivamente ou não. Sujeitamo-nos. 

Somos e estamos sujeitos. Todavia, a maneira como encaramos as questões da vida 

diz respeito ao nosso modo de olharmos a própria vida. A percepção é preceito do significado 

que subjetivamente damos às coisas e às vivencias. O(a) motorista de ônibus está sujeito(a) a 

tantas intempéries climáticas e/ou tempestades internas... Não raramente, sai para trabalhar e 

deixa em casa as questões domésticas não resolvidas. Há um sentimento de impotência que é 

abafado pela responsabilidade da atividade, pois tantos e tantas necessitam da sua presença 

naquela hora com o coletivo para chegar ou partir para o seu destino. 

Certa vez, ouvi dizer que nossa escolha profissional está ligada ao social e à 

hereditariedade. Social porque nossa profissão é um modo de relação com outro ser humano. 

Esta escolha é atravessada por nossa subjetividade, que dá um sentido a mais à nossa vocação.  

Quanto à hereditariedade, esta influencia nossa escolha, também porque é como uma 

imagem refletida no espelho: olho desde a infância ou adolescência o meu pai ou a minha mãe 

exercendo esta atividade e, assim, consigo me projetar neste cenário profissional e abraçá-lo 

como escolha.   

Há quem diga que optou por esta ou aquela profissão visando o conforto financeiro. 

Se realmente essa é a razão da escolha, ela não se sustentará quando a primeira crise aparecer. 

Penso que a profissão deve ser maior do que a motivação salarial, pois se uma dificuldade 

surgir, será o dinheiro suficiente?  

Sabe-se dos desafios que precisam ser superados no dia a dia da profissão que envolve 

a máquina, a política, o relacionamento interpessoal dentro e fora do trabalho, as questões como 

sujeito, mas a profissão é social, primordialmente, porque nos coloca em contato com o outro.  

O cotidiano relacional dos motoristas-clientes é, sim, um ponto de tensão diária, e o 

comportamento do condutor é analisado, regularmente, pelo usuário do transporte que, muitas 
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vezes, não o respeita, agredindo-o com palavras, críticas e destrato ao motorista. Isso impacta 

o psicológico e o físico do trabalhador. Por outro lado, a satisfação de conduzir, para muitos 

motoristas, supera as relações negativas e o destrato dos passageiros.  

 

Figura 18 - O ciclo radial para o fenômeno trânsito. 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2020. 

 

 O ciclo radial proposto é composto por cinco palavras terminadas em AÇÃO, 

propositalmente. Tratando-se do movimento do deslocamento, as medidas são urgentes. A 

formação, conforme mencionado neste trabalho, é responsabilidade da academia.  

 Voltar o olhar às considerações das relações tecidas no ambiente da mobilidade é 

necessário, chamando a atenção para que a formação realize uma conscientização que se inicia 

pelas experiências de ser transportado antes de ser condutor. Essa formação não é internalizada 

apenas nas aulas de condução, mas nas experiências enquanto carona. A educação, por sua vez, 

pode ser resultado da assimilação de conhecimentos, mas transcende a isto. Educação no 

trânsito é a repetição de padrões assertivos, é a decisão de fazer o que é certo perante a Lei, mas 

também uma resposta ao bom-senso para um convívio social empático. 

 A informação neste ciclo diz respeito à transmissão na formação. A informação não 

deve ficar isolada; se assim permanecer, não é informação e sim segredo. A informação deve 

ser repassada e transmitida com o intuito de gerar mudança. Assim, compreendemos que a 

Formação

Educação

Mobilização

(Auto)
Avaliação 

Informação 
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educação, tão requerida pelos motoristas, está ligada à avaliação. Por ser um serviço realizado 

diretamente com o público, os motoristas de ônibus são avaliados constantemente, mas avaliam, 

também, os demais condutores, e se autoavaliam, pois se percebem enquanto ser motorista. 

A mobilização é parte do ciclo, quando as demais instâncias aconteceram. A 

mobilização é a transmissão da formação, é o sentido do que a consciência aprendeu e, 

efetivamente, transformou o comportamento. Ela é a influência exercida nos próprios colegas 

de profissão e nos demais condutores. É via de mão dupla, e se liga à educação e à avaliação, 

incluindo a autoavaliação.  
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17 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho dos motoristas está diretamente ligado aos aspectos psicológicos de 

memória, autocontrole e atenção. Os estresses vivenciados no cotidiano podem causar 

distúrbios cognitivos e reduzir a capacidade de operar veículos com segurança; o trânsito e as 

pessoas podem sim causar estresses que influenciam o modo de dirigir dos motoristas. 

Merleau-Ponty permite nos considerar a percepção fundada nos sentidos. Ela não se 

basta na psique; a percepção tem uma corporeidade, tem uma forma de existir. Essa existência 

influencia os signos à materialidade da existência, que é consciência e pensamento 

operacionalizado em ação. A Fenomenologia transcende o intelectualismo porque a consciência 

não é automática; o movimento do sujeito diante do mundo faz este mundo habitar no ser; a 

relação é de coexistência, consciência mais vivências.  

 Nas empresas de ônibus há psicólogos que realizam recrutamento de novos candidatos 

a motoristas e aos demais cargos da empresa, realizando entrevistas para a troca de cargos, e 

um setor médico para avaliação dos candidatos à contratação, recebimento de atestados e 

avaliação dos funcionários, incluindo motoristas. Entretanto, o setor não desenvolve medidas 

para melhoria das condições e análise da saúde dos profissionais. Pode-se afirmar que a atenção 

em saúde para estes trabalhadores impactará positivamente a organização como uma totalidade.   

Os sintomas gerados em decorrência do trabalho, não tratados, podem se agravar e 

comprometer a vida do motorista de ônibus. Merleau-Ponty afirma que a comunicação nos 

transforma em testemunhas de um mundo único. Como a sinergia de nossos olhos os detém em 

uma única coisa, esse é o mistério revelado da comunicação assertiva, aquela que é muito mais 

do que transmissão de signos. Há, portanto, uma forma singular de comunicação na mobilidade 

urbana.  

Os movimentos na direção dizem respeito ao estado emocional do condutor. Ansioso, 

torna-se disperso no trânsito; raivoso, transforma parte do coletivo em instrumento de catarse 

da tensão sentida, com uma pisada mais profunda no freio ou na embreagem. É mais perigoso 

quando se desconta no acelerador. O corpo sente, o comportamento reage e o sujeito fica 

dividido entre o que sente e o que transparece.  

A essência da comunicação de cada participante da pesquisa possibilitou-nos 

compreender que os profissionais não pensam o seu fazer, o seu ser profissional isoladamente. 

As falas, como demostrado anteriormente, são expressões dotadas de sentimentos, necessidades 

de serem compreendidos, e além disso, um pedido coletivo por mais educação no trânsito. 
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Desde os estudos no estado da arte desta tese, pode-se perceber que muitos países que 

desenvolvem trabalhos sobre motoristas e trânsito não trazem, em seu escopo, a urgência de 

educação para o trânsito, o que acende uma luz vermelha para o contexto brasileiro, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro. As relações tecidas na mobilidade urbana do dia 

a dia constantemente invadem as notícias nos jornais: agressões, atropelamentos, acidentes e 

discussões. Isso acaba por causar a sensação de que algo no processo de aquisição da permissão 

para dirigir falhou. As testagens psicológicas e de habilidades na condução examinam um 

instante de tempo. Naquele momento, não há uma certeza absoluta da habilidade e de previsão 

de comportamentos. 

 Trabalha-se com estimativas e condições favoráveis, sempre numa escala pré-

determinada de sentidos aceitáveis, parâmetros anteriormente testados e cientificamente 

validados no tocante à avaliação psicológica. As testagens práticas têm um limite pré-

determinado de erros toleráveis intoleráveis ao condutor. Subjetivamente, o sentir é dotado de 

sensibilidade e de motricidade, e isto possibilita contato com o campo fenomenal. Este, 

explorado neste trabalho, é o trânsito, que compõe a mobilidade urbana. 

A intersecção dos modais de transporte, as variadas formas subjetivas de dirigir e as 

indefinidas reações do comportamento no ato de se movimentar é desafiadora para o cotidiano 

de deslocamento.  

A interdependência relacional da profissão e o fazer social ligado ao trabalho do 

motorista de ônibus são afirmados em cada categoria desta tese. A Fenomenologia alcança 

proporções reais de sentido, singulariza o sujeito que é social, posiciona-o em suas vivências 

únicas, e ao mesmo tempo, compartilhadas. Desvelar o que aparece é um exercício de 

maturidade no método, de estudo e de domínio da teoria aplicada à prática: tudo é pela prática. 

Tanto a Psicologia como a Enfermagem são campos práticos de cuidado. 

 A relação dos motoristas com a sociedade, com a própria empresa e com os colegas é 

permeada pelo sentido de visibilidade, de ser percebido. Os efeitos posteriores ao dia de 

trabalho podem ser analisados pelos educadores de saúde, como o controle da pressão arterial 

para a elaboração de planos de ação que envolvam não somente a Enfermagem, mas também o 

gerente que lidera os motoristas, melhorando essa relação, com a valorização dos profissionais 

e o aumento dos benefícios, mais do que as cobranças. Essas possibilidades podem evitar 

acidentes e ausências no trabalho.  

O enfermeiro no contexto organizacional é o profissional que indica a condição de 

saúde do motorista antes de ele desenvolver uma doença crônica. Enquanto a Psicologia, em 
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consonância com tais práticas preventivas, pode intervir na significação das demandas 

psíquicas, oferecendo uma escuta qualificada e sensibilizada. 

O pensamento filosófico promove ampliação das discussões entre Enfermagem e 

Psicologia, pois a percepção é constructo relevante para ambas ciências, tornando o trabalho 

mais humanizado no contexto organizacional, propiciando, assim, a interdisciplinaridade 

focada no motorista de ônibus. A relevância do trabalho interdisciplinar nas garagens age como 

uma promotora de saúde para os motoristas. 

No campo técnico-científico, há o encontro entre motorista e enfermeiro perpassa o 

fazer de ambas as profissões, visto que a demanda para consulta de Enfermagem, no setor 

clínico da organização, transborda o sentido do sintoma ou da linguagem, na medida em que 

esse profissional (enfermeiro) considera o motorista como sujeito investido de um corpo que 

pensa e padece pela vivência de angústias e perigos do trânsito.  

O enfermeiro pode ser reconhecido pela capacidade de compreender a necessidade de 

atendimento e construir o encontro humanizado com qualificação na escuta e parceria 

colaborativa com o motorista de ônibus.  

Neste contexto, os Recursos Humanos representados pelos setores de Psicologia nas 

organizações não se responsabilizam apenas pela admissão e demissão de motoristas de ônibus 

e demais funcionários, mas configuram um espaço de atendimento às demandas dos mesmos, 

demandas estas que vão desde um desabafo a traumas vivenciados na atividade laboral. 

Dessa forma, o ser é, por ele mesmo, veículo de percepção, de sensação, de emoção, 

inserido no mundo da vida. Conduzir pessoas diariamente e lidar com o trânsito, na maioria das 

vezes atividade caótica, requer, além de habilidades técnicas, o compromisso com cada vida 

que adentra um coletivo. O que se desvela nestas falas é o não espaço: é a negativa de um 

trânsito gentil, que interfere, diretamente, no movimento do motorista de ônibus. 

As ciências da saúde possuem protagonismo no cuidado aos motoristas de ônibus, pois 

é necessária a preservação do corpo como parte do processo de trabalho e a alteração da lógica 

organizacional, que prioriza a produção e descuida do trabalhador.  

Mais investigações, colocando os motoristas como protagonistas, para problematizar 

com efeitos positivos, ainda são “tímidas” no meio acadêmico, e poderão contribuir para 

garantir mais melhorias a esta classe trabalhadora, indispensável nos espaços urbanos.  

Deste modo, colabora também com a mobilidade urbana, com práticas educativas na 

prevenção de acidentes de trânsito e condições favoráveis para que o motorista de ônibus e os 

clientes cumpram suas funções sociais e familiares. Dar significado às percepções dos 
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motoristas é imprescindível para resistirem, vivenciarem suas experiências e satisfações no 

trabalho, e a tentativa de não sucumbirem à dinâmica complexa da atividade.   

Compreende-se que a profissão de motorista de ônibus gera impactos na saúde do 

condutor, e os comportamentos dos usuários e dos demais motoristas também influencia o 

psicológico do trabalhador motorista. O fator humano necessita de atenção, pois o corpo é parte 

do movimento, e o mundo é acessado por meio dele. 

O ciclo radial apresentado enquanto proposta inédita é um ciclo existencial; ele emerge 

das vivências no social e no mundo do trabalho. A percepção de si e da atividade realizada 

como mantenedora da vida produtiva das cidades confirma a tese defendida. A partir da 

compreensão da vivência do motorista, da sua importância e do seu protagonismo, foi possível 

superar a invisibilidade social, firmando um compromisso de uma direção mais consciente e da 

prevenção de acidentes, promovendo saúde aos motoristas que fazem do ônibus seu escritório, 

garantindo uma viagem segura.  

A partir das entrevistas fenomenológicas, traduz-se o conhecimento filosófico para a 

construção social. O cerne de preservação da vida no fenômeno trânsito coexiste com a 

inovação desta tese e o ciclo radial: formação-educação-informação-(auto)avaliação-

mobilização.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

                                                                          

NÚMERO DO ROTEIRO: 

 

PESQUISA: A PERCEPÇÃO DA VIVÊNCIA DE SER MOTORISTA DE ÔNIBUS NO 

CONTEXTO DA MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO EM MERLEAU-PONTY 

 

1- Comente livremente como você percebe sua vivência de ser motorista de ônibus no contexto da 

mobilidade urbana. 

2- Comente livremente sobre a sua vivência no trânsito. 

3- Como você percebe a mobilidade urbana? 

4- Comente livremente sobre propostas que você considera importante para sua vivência no 

trânsito e para o contexto da mobilidade urbana.  
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Número de questionário: 

 

Identificação sócio demográfica 

 

1- Idade : 

2- Sexo: (  ) M   (  ) F 

3-  Tem algum sintoma persistente ou doença crônica ? (  ) Sim    (  ) Não 

Qual ? _____________________________________________________________________ 

4- Faz algum tratamento de saúde? 

___________________________________________________________________________ 

5- Há quanto tempo trabalha como motorista de ônibus? 

___________________________________________________________________________ 

6- Quais cursos você possui na área do transporte? 

___________________________________________________________________________ 

7- Existem motoristas de ônibus em sua família? (  ) Sim    (  ) Não 

Se sim: qual o seu grau de parentesco? 

___________________________________________________________________________ 

8- Você costuma pesquisar, ler, notícias, inovações na área do transporte coletivo?  

(  ) Sim    (  ) Não  

Sim? O que você costuma pesquisar, ler? 

___________________________________________________________________________ 

9- Você percebe alteração em seu sono? (  ) Sim    (  ) Não  

 Se sim, em que circunstância? 

___________________________________________________________________________ 

10- Quais dores são comuns em seu dia de trabalho? 

___________________________________________________________________________ 

11- O que costuma incomodar você no dia a dia de trabalho?  

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do Projeto: A PERCEPÇÃO DA VIVÊNCIA DE SER MOTORISTA DE ÔNIBUS 

NO CONTEXTO DA MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO EM MERLEAU-PONTY 

Pesquisador Responsável: VANESSA CARINE GIL DE ALCANTARA 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

Telefone para contato: 021 9978199 

E-mail: vanessagilpsicologa@gmail.com 

  

Nome do voluntário:                                                                                                   Idade:                      

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa nomeada:  A 

PERCEPÇÃO DA VIVÊNCIA DE SER MOTORISTA DE ÔNIBUS NO CONTEXTO DA 

MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO EM MERLEAU-PONTY, de responsabilidade da 

pesquisadora:  VANESSA CARINE GIL DE ALCANTARA. Portanto, você precisa conhecer 

aspectos desta pesquisa para que possa decidir se gostaria de participar ou não.  

 O objetivo central desta pesquisa é compreender como você vivencia a experiência de 

ser motorista de ônibus e suas percepções sobre o trânsito, como é para você ser motorista de 

ônibus, quais seriam suas propostas para o contexto da mobilidade urbana que você faz 

acontecer todos os dias. A entrevista terá como questão norteadora: “Como você percebe sua 

vivência de ser motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana”? Poderá ser gravada em 

dispositivo MP3, conforme sua autorização, o que garante a origem e confiabilidade das 

informações. A entrevista terá duração aproximada de uma hora, e será transcrita 

posteriormente, e armazenada em arquivo digital, seguindo as exigências da resolução 466/12, 

recomendadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) conforme item XI – Do pesquisador 

responsável, alínea “f: Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda 

e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa”. É importante 

destacar que sua identidade será mantida em absoluto sigilo e, em hipótese alguma, seu nome 

será divulgado. A entrevista será gravada com um aparelho de gravação de voz e transcrita em 

tabela do Excel, para facilitar a categorização dos dados, e será garantida a segurança das 

informações e o sigilo do seu relato. Não será citado o seu nome, garantindo o anonimato. No 

roteiro para caracterização sociodemográfica também não será identificado. Esta pesquisa não 
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prevê riscos à sua dimensão física, social, cultural, intelectual. No entanto, se você sentir 

cansaço no decorrer da entrevista, e se as lembranças de vivências no seu cotidiano gerarem 

emoções, ao se lembrar de um fato marcante de sua vivência como motorista de ônibus, se tal 

lembrança produzir desconfortos ou choro, a entrevista será interrompida, podendo ser 

retomada em outra oportunidade, ou a sua participação cancelada, se assim você desejar. 

Pretende-se reduzir os potenciais danos emocionais com a interrupção da entrevista, e te dar 

suporte psicológico. Você poderá contar com a minha escuta terapêutica a fim de tratar o 

desconforto e acolher o choro. Caso isto ocorra, o atendimento será oferecido na sala de 

Recursos Humanos (RH), pois é um espaço reservado e estruturada para garantir a 

confidencialidade dos assuntos abordados. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para o desenvolvimento da atuação dos 

profissionais psicólogos, que promovam para você, motorista de ônibus, um melhor 

enfrentamento das dificuldades diárias decorrentes do estresse provocado pelo seu cotidiano. 

Espera-se redução de danos à saúde que envolva a Enfermagem do Trabalho, a Psicologia 

Organizacional para práticas educativas e a melhoria da sua qualidade de vida. Caso necessite, 

poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa. Sua participação é voluntária, 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. Este termo é entregue em duas 

(2) vias, uma para a pesquisadora, devidamente assinada, e outra para você, participante.  

A pesquisadora dará 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. Os resultados da pesquisa serão de 

responsabilidade do pesquisador e tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas, 

mantendo o sigilo do nome.  Os participantes da pesquisa e a comunidade em geral, poderão 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto 

ou demais informações. Comitê de Ética da UFF: E-mail: etica@vm.uff.br. Tel/Fax: (21) 

26299189. 

A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar, será mantido em sigilo. Você poderá se 

recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar 
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justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que vem 

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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APÊNDICE 4 – COLUNA NA FETRANSPOR 

 

 

 Autodesenvolvimento 

UCT DIGITAL 
Home » UCT Digital » Colunistas » A influência digital no trabalho 

 COLUNISTAS 
27/03/2018 

A influência digital no trabalho  

 

 Vanessa Gil 

Há quatro anos uma notícia chamava atenção: “Com 10 milhões de viciados em internet, China 
abre 400 centros de tratamento”. A maior parte deles foi enviada pelos próprios pais. 
Pela primeira vez, em janeiro de 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou que 
o vício em games passou a ser considerado um distúrbio mental. 
Somos incapazes de mensurar quantas horas no dia damos aquelas espiada nas redes sociais e 
no mundo pronto e disponível da internet. 
Pensando no mundo do trabalho, em 2016 foi realizada outra pesquisa, e concluiu-se que o 
maior vilão da produtividade nas empresas é justamente o tempo em que os funcionários gastam 
no celular, na hora do expediente. 
No nosso setor de transporte, talvez o mais preocupante seja utilização do celular na direção. 
Até porque os motoristas de ônibus estão, cada vez mais, mergulhados no universo digital, 
como você pode verificar em “Estudo mostra como rodoviários interagem com a tecnologia”. 
Sabemos que o ônibus é uma microssociedade, e que os impactos de uma rápida verificada no 
celular podem ocasionar acidentes. O nosso cérebro leva alguns segundos para assimilar outra 
atividade simultânea ao ato de dirigir. 
É a vida digital influenciando a vida real. Não estamos aqui atribuindo juízo de valor sobre a 
internet. Não é esta questão. Os avanços tecnológicos são imprescindíveis para a melhoria do 
nosso cotidiano. 
O uso moderado e adequado das redes sociais e da tecnologia incluiu um novo olhar sobre as 
relações, pois elas encurtaram as distâncias e otimizaram as resoluções de problemas. 
E, atualmente, essas inovações digitais, são ferramentas da Universidade Corporativa do 
Transporte nos treinamentos para os rodoviários, inclusive utilizando o Curso Online de 
Direção Defensiva. 
É necessária uma conscientização pessoal sobre como EU estou usando o meu acesso à internet. 
Nossa atenção pode falhar e gerar prejuízos físicos. A dependência de se manter online não 
deve ser maior do que a nossa responsabilidade no trabalho. 
Além de reduzir a produtividade, muitas vezes a tarefa necessita ser refeita, aumentando o custo 
para a empresa e o custo mental para o trabalhador. 
No transporte rodoviário dificilmente ocorre o retrabalho. Há acidente e atropelamento. O 
resultado pode ser bem mais drástico. 
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Cada um de nós, motoristas e usuários, precisamos melhorar a nossa relação com o mundo real 
para não comprometermos a eficácia profissional. 
A compreensão dos nossos limites deve ser estimulada, pois a urgência de viver não cabe em 
um “click”. 
Fontes: 
https://exame.abril.com.br/tecnologia/conheca-a-clinica-para-jovens-chineses-viciados-em-
internet/ 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/06/celular-lidera-lista-do-
que-mais-atrapalha-produtividade-no-trabalho.html 
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/pela-primeira-vez-vicio-em-games-e-considerado-
disturbio-mental-pela-oms.ghtml 
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Vanessa, mais uma vez nossos agradecimentos às importantes reflexões sobre o mundo dos rodoviários 

afirmam princípios educacionais nos quais acreditamos! Aprofundar debates, estimular a diversidade de 

pontos de vista e acreditar que a aprendizagem se faz o tempo todo e em qualquer lugar! 
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Gratidão, generosidade e gentileza  
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Três palavras para se despedir de 2017 e saudar o ano que se aproxima. Entrelaçadas para o 
sucesso. 
O comportamento humano é dinâmico. As emoções influenciam diretamente nossa vida e o 
funcionamento do nosso corpo. 
Neurocientistas americanos, brasileiros e suíços têm estudado os efeitos da gratidão e da 
generosidade na vida das pessoas. Pode apostar: as descobertas são muito empolgantes. 
Nosso cérebro tem um mecanismo de recompensas que nos faz sentir prazer na vida. 
Quando algo de positivo acontece, fruto de um resultado produzido por nós, a gratidão entra 
em ação e nos sentimos gratos e orgulhosos. 
Para os cientistas, as emoções, como a gratidão, ativam nosso mecanismo de recompensa, e, 
segundo eles, as ações das outras pessoas são capazes de ativar a gratidão em nós. 

Só de pensar numa boa ação do outro, direcionada a nós, já se produz felicidade! 
Mas o que leva alguém a ser generoso? 
Esta questão é estudada há milênios por filósofos, psicólogos e economistas. A revista Nature 
Communications mostrou que cientistas suíços relacionaram a generosidade à felicidade. 
Como? 
Os pesquisadores separaram os participantes em dois grupos. Um gastaria a quantia em 
dinheiro, uma vez na semana, durante um mês, para benefício próprio. Já o outro gastaria o 
mesmo valor com outra pessoa. 
Analisando a atividade cerebral, os pesquisadores descobriram áreas do cérebro ligadas ao 
altruísmo e ao comportamento social, à felicidade e uma terceira, envolvida na tomada de 
decisões. 
Elas foram ativadas gerando felicidade nas pessoas que, generosamente, dividiram o 
dinheiro/momentos, com outra pessoa. 
Pelo visto, a gentileza é um reflexo do nosso estado mental. 
Se temos dificuldade de ceder o lugar no trânsito e de dar bom dia quando entramos em um 
ambiente, estamos dizendo silenciosamente que não estamos bem. 
Ser gentil é um espelho da nossa saúde e humor. Promover a gentileza em todas as áreas das 
nossas vidas, reduz a ansiedade e libera substâncias no sangue capazes de diminuírem nossa 
pressão arterial. 
Todos nós temos planos e expectativas para o ano que se iniciará em breve. Mas, lembre-se que 
as mudanças bem-sucedidas começam primeiramente em nós. 
Gentileza gera gentileza, além de saúde. Gratidão e generosidade caminham lado a lado. 
Boa caminhada para nós! 
Fontes: 
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http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2017/07/11/interna_ciencia_saude,608852/praticar-atos-de-generosidade-traz-
felicidade-ao-homem.shtml 
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/01/expressar-gratidao-pode-mudar-seu-
cerebro.html 
http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/gratidao_e_felicidade.html 
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O autocuidado: a âncora para uma vida 
saudável  
 
 Vanessa Gil 

 
 
Outubro Rosa e Novembro Azul: dois meses, duas cores. 
Campanhas de conscientização sobre tipos de cânceres. Ambos (de mama e de próstata) ficam 
em segundo lugar de prevalência nas mulheres e nos homens, respectivamente. 
No ano de 2016, foram diagnosticadas mais de 57 mil mulheres com câncer de mama e mais de 
61 mil homens com câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
No entanto, há outro câncer que também merece atenção. O câncer de pele é o mais frequente 
em ambos os sexos no Brasil. O excesso de sol e a falta de proteção elevam, a cada ano, a 
incidência dos tumores malignos na pele. 
Por mais que os números sejam assustadores há uma medida simples que poderia muito bem 
ajudar a reverter um pouco essa situação. 
O autocuidado corresponde às ações que individualmente fazemos para garantir nosso bem-
estar e nossa saúde. Uma proteção pessoal de manutenção da vida. 
Parece mais uma missão quando olhamos para a nossa rotina, tão cheia de desafios, horas e 
horas de trabalho, tantas responsabilidades profissionais, familiares e individuais, não é 
mesmo? 
O nosso corpo parece ser o último aspecto de preocupação. Todas as vezes que saímos em um 
dia ensolarado e quente, muitos de nós nem pensamos no protetor solar, pois associamos esta 
loção somente à praia e à piscina. 
Ir ao médico fica ainda mais difícil, por inúmeras razões. Porém, temos responsabilidades com 
a nossa saúde. Exames de rotina não devem ser deixados de lado inclusive. 
A partir dos 50 anos, as mulheres devem realizar a mamografia, de dois em dois anos. Sem 
contar o autoexame de mama, que pode ser feito regularmente em casa, pois é um grande aliado 
da prevenção. Havendo qualquer alteração é importantíssimo procurar atendimento médico. 
Se há casos de câncer de mama na família, o exame específico para mama deve ser realizado 
bem antes dos 50 anos. 

“Lembrando que o câncer pode ser vencido com alta porcentagem de cura quando 
descoberto no início.” 

Quanto aos homens, a indicação para a realização de exames de prevenção ao câncer de 
próstata é a partir dos 50 anos. 
Porém, os exames de rotina não devem ser negligenciados, antes das cinco décadas de vida. 
Exames específicos de sangue detectam possíveis alterações na próstata. 
Essas informações podem servir de alerta para trabalhadores, amigos e familiares. Compartilhe! 
Nosso corpo não é uma máquina. Ele precisa ser visto e cuidado, primeiramente, por nós. 
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Autocuidado é autovalorização. É uma chamada para o nosso bem-estar e uma prova de amor 
próprio. AME-SE, ESCOLHA SE CUIDAR! 

 
 Vanessa Gil 

Psicóloga e doutoranda em Ciências do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), com o foco em Saúde do Trabalhador e Doenças Ocupacionais. É 
professora convidada de Pós-graduação da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – 
UFF.  É também autora de livros e relatora de trabalhos internacionais, com a temática 
motorista de ônibus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

 

 Autodesenvolvimento 

UCT DIGITAL 
Home » UCT Digital » Colunistas » Setembro Amarelo – informações para a vida 

 COLUNISTAS 
06/09/2017 

Setembro Amarelo – informações para a vida  

 

 Vanessa Gil 

 

 

Você tem uns minutinhos do seu dia para ouvir? Ouvir a si mesmo é tão importante quanto 
ouvir o outro. 
Estamos vivendo dias muito violentos em toda a cidade, porém, o suicídio parece ser silenciado 
pelas notícias de homicídios (assassinatos). 
Desde 2002, a taxa de suicídio no Brasil aumenta 10% ao ano, de acordo com a matéria da BBC 
Brasil. 
O assunto ainda é pouco discutido nos meios de comunicação, mas, os números são 
alarmantes; não é um problema individual e, sim, de saúde pública. 
Em 2014, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país ficou na 8ª posição no 
ranking mundial de suicídios. 
No mesmo ano, várias associações se uniram e promoveram debates em múltiplos contextos 
sociais. 
Criaram o Setembro Amarelo, campanha de prevenção do suicídio. 
Uma maneira de possibilitar debates, rodas de conversas, informações como forma de cuidar 
das pessoas, uma escuta especializada. 
Com certeza você já deve ter ouvido falar do Outubro Rosa, campanha para a prevenção de 
câncer de mama, e sobre o Novembro Azul, campanha para prevenção do câncer de próstata. 
Diferente do câncer, o suicídio não apresenta sintomas físicos, mas há os sintomas emocionais. 
Muitas vezes é aquela voz abafada, escondida. 
No entanto, a compreensão do sofrimento com ajuda profissional é imprescindível. 
Somos quase 208 milhões de pessoas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
(IBGE).  Para cada 100 mil brasileiros, 7 tiram a vida, parece baixo o índice, mas é catastrófico. 
Segundo a própria OMS, para cada suicídio há, pelo menos, 20 tentativas de tirar a vida, reflexo 
do tamanho do desespero.    
As dores da alma, a dor física, o vazio de existir e as angústias geradas por frustrações podem 
afastar o sujeito da vida social, e de si mesmo. 
O aumento da perda de sentido para a própria vida vai dando lugar ao desespero de não 
compreender o que está sentindo. Esse desamparo pode sim se ancorar na própria morte como 
saída. É um sentimento ambivalente. 
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Ao mesmo tempo que o pensamento suicida é uma comunicação de ajuda, é, também, uma 
forma de cessar o sofrimento. 
Em todo caso, o suicídio é drástico, é um fim caótico para demandas passíveis de 
tratamento. Nove em cada dez suicídios poderiam ter sido evitados. 
A possibilidade de cuidar de si, de tentar mais uma vez, por mais caótica que possa ser a 
condição de sofrimento.  Há sempre um caminho para o recomeço. 
O suicídio não pode ser uma solução individual. O pensamento suicida precisa de tratamento 
especializado para não se tornar ação, que a ação seja uma vida de recomeços. 
Busque ajuda! 
O Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo 
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, 
por telefone, email, chat e Skype 24 horas, todos os dias: www.cvv.org.br. 
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As emoções de cada dia: uma possível dor física 

ou uma dor da mente?  

 

 Vanessa Gil 

Existe uma ciência que estuda os efeitos da sociedade e do psicológico no corpo humano. Essa 
ciência é chamada de “Psicossomática”. 
Basicamente, uma doença é considerada psicossomática quando não encontramos razões 
orgânicas para ela. Por exemplo, a dor de estômago que não é resultante de uma gastrite ou 
úlcera. 
Mas muitos podem pensar: “Se existe no corpo, é claro que é físico. Eu sinto, existe”. 
Porém, o estresse diário, uma resposta atravessada de alguém e aquela questão pessoal deixada 
“supostamente” em casa influenciam no funcionamento do nosso corpo. 
O interesse pelo tema é tão antigo quanto se pode imaginar. A Medicina iniciou estudos mais 
aprofundados sobre os efeitos físicos da saúde mental no século XVIII. 
Ao longo dos anos, vários especialistas pesquisaram o assunto. O destaque veio principalmente 
com a médica norte-americana Helen Dunbar (1902-1959). 
Ela trouxe a ideia de órgãos de eleição, ou seja, um órgão do corpo pode receber a energia do 
psiquismo e vir a desenvolver um sintoma e/ou uma dor. 
É a saúde mental influenciando, portanto, o funcionamento fisiológico. 
Círculo vicioso 
As nossas emoções são dinâmicas e geram energias. Para a pessoa psicossomática, a defesa 
escoa para o corpo e atinge fisicamente um órgão ou aumenta a dor psíquica. 
Ao procurar tratamento para dor, lembre-se de que é preciso também descobrir a situação 
causadora. 
Não foi possível identificar a origem? A ajuda de um psicólogo nessas horas pode ser a luz no 
fim do túnel, combinada com o apoio médico. 
Às vezes você está lendo este texto e não se encaixa nesta situação, mas pode conhecer alguém 
que está passando por vários diagnósticos que não apontam a causa. E lá está ele: o sofrimento 
que não parece ter fim. 
Cuidar de si é um passo muito importante para o bem-estar. Na sua folga do trabalho, faça o 
que você gosta, preservando sua saúde e, principalmente, descanse sua mente, com muitas 
emoções positivas! 
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rodoviário  

 

 Vanessa Gil 

De acordo com a mitologia grega, Sísifo foi um homem conhecido pela sua malícia. 
Este homem despertou a fúria dos deuses gregos, pela sua astúcia, ao enganar algumas vezes a 
morte, representada por Tânato. 
Por Sísifo vencer sempre a morte, durante anos, não morria ninguém na cidade Corinto, até que 
a velhice o venceu e o seu castigo chegou. 
Ou seja, ele recebeu uma grande pedra e sua função era levá-la a até o alto de um monte. No 
entanto, quando ele chegava bem perto do cume, ela rolava para baixo novamente, 
representando o empenho perdido. 
Em nossos dias, a expressão “trabalho de Sísifo” está ligada a toda atividade cotidiana que 
demanda esforço repetitivo, sem sucesso, sem reconhecimento e sem resultado. 
Todos nós desejamos reconhecimento, valorização pelo que fazemos em todos os âmbitos da 
vida. 
Tendemos a ligar a falta de reconhecimento do outro com o sentimento de “ingratidão”, e, com 
certeza, este não é um bom sentimento para mantermos na mente e no coração. 
Não estou falando aqui de reconhecimento salarial, mas, do reconhecimento que chega por meio 
de uma palavra, da comunicação assertiva na empresa e na família. 
O reconhecimento é o caminho inverso ao trabalho de Sísifo. Quando somos valorizados, 
tendemos a valorizar, ainda mais, a nossa atividade. 
Mas, não se engane, pois o reconhecimento e a valorização começam em nós, em nossa 
competitividade individual, ultrapassando os nossos próprios limites. 
Assim, corremos menos risco de sermos, como Sísifo, em nossas vidas. 
Ao exercermos nosso trabalho, temos nas mãos a responsabilidade e o prazer de assinar nosso 
nome na atividade, deixar a nossa marca, fazer a nossa história. 
Cabe-nos pegar a pedra diária e tirá-la do nosso sapato, dos nossos ombros, por meio das nossas 
atitudes. 
A OPÇÃO É NOSSA! 
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Sim! Somos sociais, somos hereditários, somos únicos. Nossas digitais nos garantem esta exclusividade e, 
ao mesmo tempo, somos um turbilhão de possibilidades. 
Apesar de únicos, confesso que não gosto do termo “indivíduo”, pois, significa indivisível. E quantas vezes 
na vida nos dividimos? Muitas. 
Dividimo-nos entre pensamentos e ações, dividimo-nos entre razão e emoção. 
Prefiro o termo “sujeito”, pois estamos passíveis de ações externas que independem de nós para que ocorram, 
e esses acontecimentos nos atingem positivamente ou não. 
Somos e estamos sujeitos, porém, a maneira como encaramos as questões diz respeito ao nosso modo de 
olharmos a própria vida. 
De repente, você é motorista de ônibus e está sujeito (a) a tantos obstáculos, e, não raro, sai para trabalhar e 
deixa em casa suas questões domésticas não resolvidas. Fica o sentimento de impotência. 
Você também se sente abafado pela responsabilidade da atividade, pois os passageiros necessitam da sua 
presença para chegar a algum lugar. 
Certa vez, ouvi dizer que a nossa escolha profissional está ligada ao social e à hereditariedade. 
Social porque nossa profissão é um modo de relação com outro ser humano. Esta escolha é atravessada por 
nossa subjetividade, que dá uma forcinha à nossa vocação. 
Quanto à hereditariedade, esta influencia nossa escolha também, porque é como uma imagem refletida no 
espelho. 
Olho, desde a infância ou adolescência, meu pai ou minha mãe exercendo esta atividade, e consigo me 
projetar neste cenário profissional e abraçá-lo como escolha. 
Há quem diga que optou por esta ou aquela profissão visando ao conforto financeiro. Se realmente esta é a 
razão da escolha, ela não se sustenta quando a primeira crise financeira aparece. 
Todos nós sabemos dos desafios que precisamos superar no dia a dia; isso envolve a máquina, envolve a 
política, envolve o relacionamento interpessoal dentro e fora do trabalho, envolve suas questões como sujeito, 
lembra? 
Mas a profissão é social, primordialmente, porque nos coloca em contato com o outro, e já não endereço 
estas palavras apenas aos motoristas de ônibus, mas a todos que fazem a mobilidade urbana acontecer. 
Se até as máquinas precisam do humano, imagina cada um de nós! 
Por isso, tenhamos sempre em mente que, quando trabalhamos, geramos um produto, um serviço, para o 
outro, outro ser humano. Esta é a nossa maior responsabilidade: entregar ao outro o que gostaríamos de 
receber. 
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CURSOS DE ATUALIZAÇÃO CITADOS PELOS ENTREVISTADOS 
 
 

MOTORISTA CIDADÃO 
 
O que é? 
É um Sistema Integrado de Certificação, destinado aos motoristas de ônibus do Estado do Rio 
de Janeiro. O Programa não se propõe a ser apenas mais um treinamento para os motoristas de 
ônibus. Ele foi planejado para oferecer a esses profissionais novos conhecimentos e ferramentas 
que possam ajudá-los a mudar a imagem que possuem junto à população carioca, a partir do 
resgate do orgulho pelo trabalho que realizam e do sentido de ser cidadão no contexto da 
sociedade. 
  
Quando, por que e por quem foi criado? 
O Programa foi criado pelo Rio Ônibus em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, em 2003, 
quando se iniciaram os estudos, com a ajuda de profissionais de Recursos Humanos de algumas 
empresas, para posteriormente colocar em teste através de uma turma piloto, visando aos ajustes 
e estrutura final. No início de 2006, o Programa entrou efetivamente em prática. Com base em 
dados do Serviço de Atendimento ao Cliente do Rio Ônibus (SAC), que recebe reclamações, 
sugestões e elogios dos usuários de transporte coletivo de todas as empresas do município do 
Rio de Janeiro, constatou-se, naquela época, que 80% das reclamações diziam respeito ao 
comportamento e atitudes do motorista. Por esta razão, o Rio Ônibus quis criar um Programa 
focado nesses aspectos e que tivesse, além do treinamento, avaliação e acompanhamento dos 
profissionais para garantir que suas atitudes e comportamento fossem sempre, e não apenas por 
um período, atitudes e comportamento de um cidadão. Assim, o Rio Ônibus convidou a FGV 
para ficar responsável pela estruturação do Programa, definindo metodologia a ser aplicada no 
curso e sistema de avaliação. 
  
Quando e por que a coordenação passou para a Fetranspor? 
No início de 2007, a Fetranspor, entendendo a importância do Programa Motorista Cidadão 
para o sistema de transporte coletivo, para a sociedade e, principalmente, para os motoristas de 
ônibus, assumiu sua coordenação com o objetivo de estender o Programa para todo o Estado do 
Rio de Janeiro, contemplando todas as empresas do Sistema Fetranspor. 
  
A quem se destina o Programa Motorista Cidadão? 
O Programa Motorista Cidadão é destinado aos motoristas de ônibus do Estado do Rio de 
Janeiro que querem contribuir para uma relação mais harmoniosa do setor de transporte com a 
sociedade e de si próprio com os passageiros. 
  
O que se espera de fato com o Programa Motorista Cidadão? 
Como objetivo geral, o Programa pretende aprimorar o atendimento aos passageiros de ônibus 
do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente a imagem das transportadoras e dos motoristas 
de ônibus junto à sociedade. 
  
O que se espera dos motoristas ao final do processo de certificação? 
Espera-se que demonstrem comportamento e atitudes cidadãs, de respeito para com o 
passageiro e a sociedade em geral. Alguns desses comportamentos e atitudes são: 

 Aceitar e respeitar os passageiros abrangidos pela gratuidade legal, como idosos, 
estudantes e portadores de necessidades especiais.  

 Atender à solicitação de passageiros para a parada do ônibus  
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 Ter comportamento compatível com a ética pessoal e profissional.  
 Obedecer à sinalização do trânsito.  
 Obedecer aos itinerários legalmente estabelecidos.  
 Obedecer aos limites de velocidade legalmente estabelecidos.  
 Obedecer aos pontos de ônibus legalmente estabelecidos.  
 Obedecer ao limite de passageiros a serem transportados.  
 Praticar a Direção Preventiva. 
 Tratar de forma urbana e cortês os passageiros.  
 Utilizar criteriosa e cuidadosamente o veículo e equipamentos sob sua 

responsabilidade. 
  
O curso 
  
Qual o conteúdo do curso que é ministrado pelo Programa? 
O curso tem 38 horas de duração e é composto de seis módulos:  
1. Motorista Cidadão: Direitos, Deveres e Papel Social;  
2. Relações Inter-Organizacionais e Empresas de Transporte Coletivo por Ônibus;  
3. Ambiente de Trabalho: Como Otimizar as Relações;  
4. O Consumidor: O Centro de Nossa Atenção;  
5. Marketing: Ferramenta Indispensável ao Sucesso Profissional, e  
6. Qualidade de Vida: Cuidando de Si Mesmo. 
  
Para cada módulo, há um manual, que os alunos recebem gratuitamente que serve de 
consulta além de conter exercícios e dicas. 
 
Quem ministra as aulas e onde elas são realizadas? 
As aulas do Programa Motorista Cidadão são realizadas nas próprias empresas ou nos sindicatos 
aos quais elas são filiadas. Todas as disciplinas são ministradas por instrutores formados pela 
Fundação Getúlio Vargas, especialmente para este Programa - eles participam de curso cujo 
conteúdo contempla todas as disciplinas do Programa, além de Andragogia (ensino para 
adultos). 
  
Avaliação e Certificação 
  
Como se dá a avaliação dos profissionais? 
Após a inscrição do motorista no Programa, que se dá junto ao RH ou Departamento Pessoal 
da empresa, a organização tem no mínimo 90 dias para: 
1. avaliar os profissionais e verificar suas atitudes;  
2. ministrar o treinamento com a carga horária de 38 horas;  
3. inscrevê-los para realizarem a prova escrita, composta de 30 questões objetivas, na sede da 
FGV (Fundação Getúlio Vargas), em Botafogo - RJ, desde que tenham tido100% de frequência 
às aulas. Esta prova tem o objetivo de avaliar a habilidade e o conhecimento adquiridos com o 
curso. Após aprovados, os profissionais são certificados, mas continuam em processo de 
avaliação pós-certificação, que é permanente. Passados dois anos, há uma nova avaliação para 
revalidação do certificado. 
  
 
Além do certificado, os motoristas recebem algo mais? 
Eles recebem também o RioCard dourado e um botton com a logomarca do Programa. 
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A participação 
  
Qualquer empresa pode participar do Programa? 
Qualquer empresa sediada no Estado do Rio de Janeiro e integrante do Sistema Fetranspor pode 
aderir ao Programa. Basta procurar o sindicato ao qual ela é filiada e fazer sua adesão. 
  
Qualquer motorista de ônibus pode participar? 
Qualquer motorista do Estado do Rio de Janeiro, em atividade, pode participar, desde que sua 
empresa tenha aderido ao Programa. 
  
Como o motorista pode se inscrever? 
O primeiro passo é procurar o Departamento de Recursos Humanos da empresa em que trabalha 
e falar do seu interesse em participar do Programa. Caso a empresa tenha aderido ao Programa, 
o profissional poderá fazer sua inscrição no próprio setor de RH que, por sua vez, o inscreverá 
junto ao sindicato ao qual ela é filiada. 
  
Composição do Sistema de Certificação 
  
Conselho de Certificação - Colegiado com ação institucional, estratégica e consultiva em 
instância superior, formado pelas instituições do Sistema Integrado de Certificação. 
Comissão Permanente de Acompanhamento da Certificação - Colegiado com ação 
operacional e consultiva em primeira instância, formado pelas instituições do Sistema Integrado 
de Certificação. 
Programa Motorista Cidadão - Programa educativo do Sistema Integrado de Certificação. 
FGV (Fundação Getúlio Vargas) - Responsável pela estruturação do SIC. Emitente do 
Atestado de Conformidade ao Programa Motorista Cidadão. 
Instituição Certificadora - Instituição gestora do sistema e concedente do certificado 
motorista-cidadão (Fetranspor) 
Instituição de Articulação - Instituição de articulação entre a Instituição Certificadora e a 
Instituição Cliente (Sindicato) 
Instituições Clientes - Empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro 
Motorista de ônibus - Candidatos à certificação 
  
As responsabilidades 
  
Da Fetranspor: 
Gerir o Sistema Integrado de Certificação; conceder o certificado de Motorista Cidadão; 
divulgar o Programa junto aos sindicatos e empresas filiadas; promover a formação de 
instrutores para o Programa; promover a formatura dos motoristas. 
  
Da FGV (Fundação Getúlio Vargas): 
Auditar e supervisionar o Sistema Integrado de Certificação; ministrar cursos para formar novos 
instrutores e certificá-los; promover a avaliação escrita, através de prova, dos motoristas; 
estruturar o Sistema Integrado de Certificação; emitir o atestado de conformidade ao Programa 
Motorista Cidadão. 
Dos Sindicatos: 
Servir como articulador entre a Fetranspor e as empresas filiadas; divulgar o Programa junto às 
empresas filiadas; ministrar o treinamento em suas instalações, quando de sua conveniência. 
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Empresas: 
Divulgar o Programa junto aos seus motoristas; promover o curso do Programa para seus 
motoristas; promover a avaliação 360º dos motoristas. 
  
Motoristas: 
Participar de todas as aulas do Programa; se comprometer a vivenciar no dia-a-dia os 
ensinamentos do Programa; ser um motorista cidadão. 
 

Fonte: http://www.sinfrerj.org.br/site/textos/pagina/105/Motorista-Cidadao 
 
 

ISO 9001 
 
Apresentação do curso: 
O curso de interpretação e implementação da norma ISO 9001 tem por objetivo oferecer aos 
participantes conhecimentos sobre a implementação da norma ISO 9001 que trata de sistemas 
de Gestão da Qualidade. 
   
Objetivo: 
O curso de implementação da ISO 9001:2015 tem por objetivo preparar os participantes para 
implantação da norma em empresas de diferentes portes e segmentos, discutindo com exemplos 
e casos práticos a implantação da norma ISO 9001 na versão 2015. 
  
Conteúdo Programático: 

 Introdução; 

 Escopo; 

 Referências normativas; 

 Termos e definições; 

 Contexto da organização; 

 Liderança; 

 Planejamento do sistema de gestão da qualidade; 

 Suporte; 

 Operações; 

 Planejamento e controle operacional; 

 Determinação de requisitos para produtos e serviços; 

 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços; 

 Controle de produtos e serviços fornecidos externamente; 

 Produção e prestação de serviços; 

 Lançamento de produtos e serviços; 

 Controle de não conformidades na saída de processos, produtos e serviços; 
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 Avaliação de desempenho/Melhoria. 

  
Fonte: https://www.evidencequalidade.com.br/treinamentos 

 
 

MOPP 
 
Objetivo do curso: 
Este curso visa capacitar os participantes a operar de forma segura e eficiente, VEÍCULOS DE 
CARGAS PERIGOSAS, capacitando-os a operarem seus instrumentos de trabalho de forma 
segura e objetiva, visando à segurança, de maneira a preservar a sua integridade física, bem 
como a integridade de sua carga. 
 
Público alvo:  
Profissionais que trabalham transportando produtos perigosos, como corrosivos, combustíveis, 
etc. 
 
Requisitos exigidos: 

 Ser maior de 21 anos; estar habilitado em uma das categorias “D” ou “E”; 
  Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses; 
 Não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir. 

 
Documentação necessária: 

 Xerox da CNH; 
 Xerox do comprovante de residência. 

 
Duração: 
50 horas/aula 
 
Conteúdo Programático: 

 Legislação de Trânsito – 10 horas/aula 
 Direção Defensiva – 15 horas/aula 
 Noções de Primeiros Socorros – 4 horas/aula 
 Respeito ao Meio Ambiente – 3 horas/aula 
 Prevenção de Incêndio – 3 horas/aula 
 Movimentação de Produtos Perigosos – 15 horas/aula 

 

Fonte: https://www.cetreqcursos.com.br/transporte/mopp/ 
 
 

CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
 

Objetivo:  
Capacitar e habilitar o motorista a conduzir um veículo de transporte coletivo de passageiros de 
forma educada, eficiente e com segurança. 
 
Conteúdo Programático:  
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 Relacionamento Interpessoal;  

 Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Convívio Social;  

 Legislação de Trânsito e Direção Defensiva. 
 

Carga Horária: 
50 horas. 
 
Material Utilizado:  
DVD, Data Show; Apostila, Exercícios e Dinâmicas de Grupos. 
 
Requisitos para Matrícula:  
Ser maior de 21 anos; estar habilitado, no mínimo, na categoria “D”; não estar cumprindo pena 
de suspensão ou cassação do direito de dirigir. 
 
 
ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO 

DE PASSAGEIRO 
 
Objetivo:  
Renovar a habilitação da Resolução CONTRAN nº 168/2004 e oferecer informações 
atualizadas de segurança para o transporte de passageiro e as mudanças na legislação de 
trânsito. 
 
Conteúdo Programático:  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Convívio Social;  

 Legislação de Trânsito e Direção Defensiva. 

 
Carga Horária:  
16 horas. 
 
Material de Apoio:  
DVD, Data Show, Apostila, Exercícios e Dinâmicas de Grupos. 
 
Requisitos para Matrícula:  
Ser maior de 21 anos; estar habilitado, no mínimo, na categoria “D”; não estar cumprindo pena 
de suspensão ou cassação do direito de dirigir. 
 

Fonte: http://www.cebf.com.br/curso-mopp.html 
 
 
 
 
 
 




