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RESUMO 

 

 

SOUZA, Fátima Valéria Belo de. O ofício de dirigir ônibus na cidade do Rio de Janeiro: uma 

aproximação na perspectiva da atividade. 2017. 114 f. Dissertação (Mestrado em Políticas 

Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O tema do transporte urbano vem ganhando destaque, notadamente após as grandes 

manifestações de 2013, cuja reivindicação inicial foi a melhoria da mobilidade urbana nas 

grandes metrópoles brasileiras. As questões dessa temática, principalmente na cidade do Rio 

de Janeiro, dentre outros aspectos, giram em torno dos investimentos para melhorar a 

circulação das pessoas, sobretudo devido aos grandes eventos internacionais sediados na 

cidade, e em razão da significativa participação do transporte rodoviário nos deslocamentos 

pela cidade carioca. Por outro lado, no que se refere aos motoristas de ônibus, não 

encontramos referências específicas sobre qualidade de vida no trabalho desta categoria 

profissional nos documentos oficiais da cidade. Assim, realizamos um olhar à lupa sobre o 

ofício de dirigir ônibus à luz da Ergologia e da Clínica da Atividade. Empreendemos uma 

aproximação a esse ofício, primeiramente, mediante a elaboração de uma revisão de literatura 

de publicações de 2000 a 2015, bem como apresentamos breve histórico desse serviço na 

cidade, chegando às configurações mais recentes de sua estrutura e organização. Realizamos, 

inclusive, entrevistas presenciais com motoristas de ônibus, mas apenas um deles participou 

de todo o processo metodológico inspirado na autoconfrontação cruzada desenvolvida pela 

Clínica da Atividade. Buscamos conhecer o ofício de dirigir ônibus na cidade do Rio de 

Janeiro, desde o ponto de vista da atividade, suscitando reflexões sobre condições e 

organização do trabalho, notadamente, no caso do motorista entrevistado, e identificando 

aspectos pessoais do ofício mobilizados pelo profissional no trabalho. Os dados obtidos 

revelaram estar o motorista submetido a uma gestão baseada em modelos neoliberais tanto 

pela empresa quanto pelo poder público municipal. Tal modelo de gerenciamento das 

atividades profissionais sobrecarrega esses trabalhadores, expondo-os, segundo nossa 

observação, a muita pressão e condições de trabalho bastante precárias. De acordo com o 

entrevistado, a conjuntura e a organização do trabalho interferem negativamente nas 

condições de vida e saúde, conclusão também verificada na revisão de literatura sobre os 

motoristas de ônibus. A partir das precariedades observadas, para realizar sua atividade o 

profissional lança mão de estratagemas individuais, haja vista seu coletivo de trabalho 

bastante enfraquecido, sobretudo pelas estratégias de gerenciamento adotadas pela empresa de 

ônibus. Diante disso, sugerimos alguns aspectos para estudos futuros, no sentido de 

promoverem melhoria na qualidade de vida desses profissionais e, por consequência, um salto 

de qualidade no serviço prestado. 

 

Palavras-chave: Motoristas de ônibus. Atividade de trabalho. Rodoviários. Ofício. 

  



ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Fátima Valéria Belo de. The job of driving buses in the city of Rio de Janeiro: an 

approach from the perspective of the activity. 2017. 114 f. Dissertation (Master in Políticas 

Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

The theme of urban transport has been gaining prominence, especially after the great 

manifestations of 2013, whose initial claim was the improvement of urban mobility in the 

great Brazilian metropolises. Among other aspects, the issues in this area, mainly in the city 

of Rio de Janeiro, revolve around investments to improve people's movement, mainly due to 

the large international events based in the city, and due to the significant participation of road 

transport in the displacements through the city of Rio de Janeiro. On the other hand, as far as 

bus drivers are concerned, in the official documents of the city we do not find specific 

references on quality of life in the work of this professional category. Thus, we take a look “at 

the magnifying glass” about the office of driving buses, in the light of Ergology and the Clinic 

of Activity. In order to do so, we made an approach this occupation, firstly by preparing a 

literature review of scientific publications from 2000 to 2015, as well as presenting a brief 

history of this service in the city, reaching the most recent configurations of its structure and 

organization. We also conducted personal interviews with bus drivers, but only one of them 

participated in the whole methodological process inspired by the self-cross-confrontation 

developed by the Activity Clinic. We seek to know the office of bus driving in the city of Rio 

de Janeiro from the point of view of the activity, provoking reflections on work conditions 

and organization, especially in the case of the driver interviewed, and identifying personal 

aspects of the labour mobilized by the professional at work. The data obtained during this 

study revealed that the driver is submitted to management based on neoliberal models, both 

by the company and by the municipal public authority. Such a model of management of 

professional activities overloads these workers, exposing them to a lot of pressure and 

precarious working conditions. According to their testimony, these conditions and work 

organization interfere negatively in the conditions of life and health, a conclusion also verified 

in the literature review on bus drivers presented in this study. From the precariousness 

observed, to carry out his work, the professional uses individual strategies, given his 

collective work, which is weakened, especially by the management strategies adopted by the 

bus company. Therefore, we suggest some aspects for future researches, in order to promote 

improvement in the quality of life of these professionals and, consequently, to promote a 

quality leap in the service provided. 

 

Keywords: Bus drivers. Work activity. Road workers. Conductors. Occupation 
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INTRODUÇÃO: INICIANDO A VIAGEM 

 

 

O tema do transporte urbano vem se destacando nas discussões acerca do 

desenvolvimento urbano no Brasil. Com o passar das décadas, se verifica um elevado grau de 

urbanização, aliado a um aumento significativo da frota de automóveis no país, apenas para 

mencionar os principais aspectos sobre essa conjuntura nas grandes metrópoles brasileiras.  

Nesse contexto, mais especificamente no que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro, 

além dos aspectos já mencionados, verificamos, por exemplo, as obras realizadas nos últimos 

anos para a melhoria da mobilidade urbana, que incluem a criação de corredores exclusivos 

para ônibus ao longo de diversos bairros da cidade carioca, bem como o significativo 

incremento na demanda por transporte coletivo, devido ao aumento considerável do fluxo de 

visitantes, tanto nacionais quanto estrangeiros. 

Note-se que isso se dá não somente em virtude da vocação notadamente turística da 

cidade carioca, mas também, dentre outros aspectos, devido ao fato de sediar, nos últimos 

anos, grandes eventos internacionais, atraindo, com isso, mais de centenas de milhares de 

pessoas que passam a circular no seu já agitado cotidiano. Tais usuários são estimulados a 

utilizar o transporte coletivo no sentido de diminuir a poluição ambiental, a quantidade de 

acidentes nas vias, bem como o fluxo de carros, evitando, dessa maneira, os desgastantes 

congestionamentos (ASSUNÇÃO, SILVA, 2013).  

Nesse sentido, do ponto de vista do usuário do setor de transporte, o desgaste físico e 

mental pode estar associado à utilização dos meios de transporte, em especial, nos grandes 

centros metropolitanos, onde é significativa a quantidade de veículos nas ruas. Isso, por sua 

vez, promove o prolongamento do tempo do percurso, podendo ocasionar transtornos de 

ordem emocional danosos à saúde e ao bem-estar de quem é exposto a tais situações.  

Além do contexto mencionado, considerando, em particular, o cotidiano dos 

trabalhadores cariocas que utilizam os transportes coletivos, verifica-se que o tempo de 

viagem casa-trabalho tem sido o ponto central no entendimento sobre as formas de 

organização social e econômica do espaço urbano. Esse também é considerado um ponto 

fundamental para a tomada de decisão das pessoas e empresas concernente à localização de 

residência e empregos, além de ser apontado como indicador relevante para análises de 

desigualdades sociais, de acordo com Gordon, Richardson e Jun (1991), Levinson e Kumar 

(1997), citados por Ipea (2013). De acordo com Viegas e Oliveira (2006), mais da metade da 
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população utiliza transporte coletivo urbano diariamente no Brasil, sendo o ônibus o veículo 

mais utilizado.  

Assim, este trabalho de pesquisa lança seu olhar para os trabalhadores que, além de 

usuários, são também profissionais do sistema de transporte rodoviário por ônibus na cidade 

do Rio de Janeiro. Logo, os motoristas de ônibus desta cidade brasileira serão os 

protagonistas desta investigação científica, e da viagem que ora se inicia. 

Nesse particular, ainda de acordo com o Ipea (2013) na pesquisa de Pereira e 

Schwanem, a cidade do Rio de Janeiro aparece como a capital brasileira com o segundo 

maior período médio de tempo despendido no deslocamento da classe trabalhadora, gastando-

-se 42,6 minutos, ficando atrás apenas de São Paulo, cujo tempo médio de deslocamento é de 

42,8 minutos.  

Verifica-se que a cidade carioca apresenta uma trajetória um tanto quanto peculiar: a 

proporção de longos deslocamentos, cujo ápice foi de 24% no período 1996-1997, caiu para 

cerca de 18% em 2003-2004, subindo para 23%, no final da década. Essa melhora a partir do 

final dos anos de 1990 está, provavelmente, relacionada à inauguração, em curto período de 

tempo, de diversas obras de infraestrutura na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

incluindo-se, nesse caso, a Linha Amarela, em 1997, bem como a expansão da linha viária do 

Metrô fluminense, que agregou mais nove estações, entre os anos de 1996 e 1998
1
.  

Note-se aqui que o estudo do Ipea aponta os efeitos positivos dos investimentos em 

infraestrutura, demonstrando a redução do gasto de tempo no deslocamento casa-trabalho-     

-casa dos trabalhadores brasileiros. No entanto, o mesmo estudo também ressalva que tais 

investimentos precisam ser realizados regularmente, haja vista seu efeito limitado – conforme 

demonstrado, apesar dos investimentos realizados nos sistemas de transporte carioca, esses se 

reaproximam de sua capacidade limite em período de tempo não muito grande.  

Considerando, por sua vez, o ponto de vista humano, econômico e social, a pesquisa 

do Ipea (2013) também analisou quanto tempo as pessoas de níveis de renda distintos gastam 

em seus deslocamentos casa-trabalho, concluindo que os mais pobres gastam, em média, 

quase 20% a mais de tempo do que os mais ricos e ainda acrescentou que 19% dos mais 

pobres realizam trajetos com duração média acima de uma hora (somente trajeto de ida), 

enquanto essa proporção entre os mais ricos é de, apenas, 11%. Tais resultados reforçam a 

conclusão de que, de maneira geral, a população de menor renda tende a ser a classe social 

mais suscetível às desvantagens do transporte urbano (LUCAS, 2012).  

                                                 

1
 Relatório do Ipea n.º 1813 – Texto para discussão.  
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Diante disso, verificamos que as deficiências oriundas do sistema de transportes 

constituem mecanismos significativos que tendem a contribuir para a exclusão social, tanto 

para usuários quanto para os numerosos trabalhadores do setor de transporte rodoviário na 

cidade do Rio de Janeiro, gerando um círculo vicioso: trabalhadores com baixa qualificação, 

em geral, têm menores salários. Em decorrência disso, precisam morar mais longe, 

necessitando gastar mais tempo no deslocamento, fazendo com que disponham de ainda 

menos tempo para participar de atividades de educação ou qualificação, períodos de lazer ou, 

simplesmente, disporem de mais tempo para a família, por exemplo.  

De onde se conclui que o acumulado desse período de tempo gasto no deslocamento 

diário poderia ser utilizado pelos trabalhadores para o descanso, lazer, estudo, a formação ou 

ainda para o seu aprimoramento profissional. Nesse aspecto, poderia se prover, no futuro, 

profissionais mais bem qualificados para o mercado de trabalho, enquanto inseridos em um 

mundo globalizado cada vez mais competitivo, podendo, no decorrer desse processo, 

produzir-se um impacto em incrementos nos níveis de renda e de qualidade de vida desses 

trabalhadores.  

Associado a isso, esse tempo subtraído de descanso e convívio com a família, a longo 

ou médio prazos, pode provocar significativos impactos na qualidade de vida e de saúde dos 

trabalhadores sejam eles usuários sejam rodoviários, por consequência, nos seus modos de 

estar no trabalho. Isso, por sua vez, pode ser mais um elemento a incrementar o ciclo vicioso 

perverso de manutenção do nível de salários menores para esses profissionais.  

Note-se que esse é o contexto no qual está inserida uma das profissões que mais 

movimenta pessoas e se movimenta pelos caminhos e descaminhos da cidade: a condução de 

transporte rodoviário coletivo. Assim, nosso interesse particular se volta para o trabalho de 

quem tem como profissão rodar essa engrenagem, conduzindo os passageiros pela cidade 

afora.  

Nesse sentido, cabe destacar que, ao longo da presente pesquisa, foram 

significativamente impactantes as dificuldades e os impedimentos com os quais nos 

deparamos ao tentarmos, por exemplo, obter informações junto aos órgãos oficialmente 

ligados a esse ofício, tais como, a Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade 

do Rio de Janeiro), Secretaria Municipal de Transportes, CET-Rio (Companhia de 

Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro), e que são instituições básicas para um adequado 

dimensionamento do contexto em que se insere ou que caracteriza esse trabalho, na cidade 

carioca.  
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Desse modo, as informações que buscávamos nessas abordagens abrangeram os 

seguintes aspectos: dados estatísticos envolvendo acidentes com ônibus; tipos de 

atendimentos oferecidos ou não pelos setores de gestão de pessoas das empresas; a existência 

ou não de uma regra única de atendimento aos motoristas envolvidos em acidentes ou se cada 

empresa gerenciava esse apoio aos trabalhadores; quantidade de ônibus avariados por dia; 

quantidade de motoristas trabalhando na cidade; os impactos das avarias provocadas pela má 

conservação dos ônibus no trânsito da cidade, especialmente em algumas avenidas de grande 

circulação, nas quais um veículo parado constitui-se em grande possibilidade de gerar 

impacto considerável na circulação de outros carros na via e em vias paralelas a esta, por 

exemplo. 

A busca dessas informações se deu por meio de visita aos órgãos envolvidos no 

planejamento, execução e avaliação do serviço de transporte por ônibus na cidade; para tanto, 

buscamos o setor de psicologia das instituições visitadas. As visitas tinham um objetivo 

comum: tentar realizar o agendamento de entrevistas ou adquirir informações, que poderiam 

ser solicitadas por e-mail ou carta, a fim de que nos auxiliassem na pesquisa acerca dos 

aspectos relativos à organização e condições do trabalho. 

Na primeira visita a um órgão público, a Secretaria Municipal de Transportes, fomos 

atendidos à porta por dois funcionários que, atenciosamente, nos encaminharam à CET-Rio 

por entenderem que esse órgão municipal poderia nos fornecer as informações mais 

relevantes ao que estávamos nos propondo no trabalho de pesquisa. 

Na visita à Rio Ônibus, após a abordagem inicial, o serviço de psicologia da 

instituição nos encaminhou uma resposta deixando claro que os atendimentos sociais e de 

saúde aos motoristas eram distintos, que ficava a cargo de cada empresa os benefícios 

concedidos aos seus trabalhadores, bem como os critérios estabelecidos para o caso do não 

oferecimento de benefícios.  

Seguimos para a CET-Rio que por ocasião de nossa visita funcionava no mesmo 

prédio da Secretaria Municipal de Transportes, mas em andar distinto. Não logramos êxito 

em sermos atendidos, embora tivéssemos considerado aguardar o final da reunião na qual se 

encontrava o funcionário a quem nos foi indicado procurar. Apesar de tentativas posteriores 

realizadas por telefone, não conseguimos o agendamento do encontro pessoal nem o 

fornecimento de um endereço eletrônico para que pudéssemos nos comunicar e solicitar 

informações para a pesquisa.  

O fato de não conseguirmos obter de órgãos públicos e privados informações e dados 

concernentes a essa categoria profissional, haja vista tal situação de impossibilidade ter sido 
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recorrente em todas as instituições com as quais entramos em contato, consideramos que 

esses impedimentos são aspectos que carecerem de análise ou, no mínimo, serem dignos de 

registro. 

Ocorre que esse turbulento e acidentado percurso na busca por informações, nos 

suscitou questões que permanecem em aberto: por que tantos "nãos" em uma área de atuação 

do Poder Público, cujas estatísticas são relevantes, a nosso ver, para o controle e o 

estabelecimento de especificidades no tráfego, na organização do trânsito e do trabalho de 

uma classe de trabalhadores de uma das mais importantes cidades brasileiras e que, por sua 

vez, movimentam, diariamente, milhares de cariocas?  

Verificamos que, ainda que existam políticas públicas voltadas para esse contingente, 

elas são insuficientemente implementadas no sentido de promover o bem-estar desses 

profissionais no âmbito das condições de trabalho e da saúde dos trabalhadores. É o que nos 

leva a inferir, a partir dos altos índices de adoecimento, acidentes e mobilizações por salários 

melhores protagonizados por esses profissionais no Estado de Minas Gerais, por exemplo, 

mais precisamente nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Contagem, localidades nas quais a 

pesquisa de Assunção e Medeiros (2015) foi realizada. 

Por outro lado, verificamos que o ofício de dirigir ônibus é de fundamental 

importância na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, seja do ponto de vista da circulação das 

pessoas seja devido ao fato de participar da vida econômica e social da cidade, por se tratar 

do veículo de transporte mais utilizado pelos usuários cariocas. 

Nesse sentido, considerando o enfoque do usuário do setor de transporte, a escolha 

do objeto de estudo está relacionada à trajetória de vida profissional e acadêmica da 

pesquisadora, sendo ambas marcadas pela utilização do ônibus como principal meio de 

locomoção.  

Nessa perspectiva, a pesquisa, de caráter qualitativo, elegeu como objeto de estudo o 

trabalho dos motoristas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, no sentido de:  

a) analisar a atividade de dirigir ônibus nesta cidade carioca, considerando a 

organização e as condições de trabalho;  

b) discutir o trabalho do motorista, levando em consideração o conceito de 

ofício proposto pela Clínica da Atividade;  

c) identificar recursos e estratégias que os motoristas utilizam para dar conta 

da tarefa e dos impedimentos encontrados no serviço de dirigir ônibus. 

No que diz respeito à estrutura da presente dissertação, apresentamos no primeiro 

capítulo uma revisão de literatura ampla sobre o trabalho de dirigir ônibus no Brasil, bem 
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como o conceito de Ofício adotado neste estudo, e um panorama sucinto sobre a organização 

pública e empresarial na cidade do Rio de Janeiro, situando o contexto no qual está inserido 

esse ofício. 

No segundo capítulo, expomos o referencial teórico que norteou a análise das 

situações de trabalho, destacando-se a Clínica da Atividade e a Ergologia. No capítulo 

seguinte, abordamos aspectos relativos à metodologia adotada neste estudo: são explicitados 

detalhes a respeito do objeto de estudo e os procedimentos utilizados para sua abordagem, as 

etapas, as adaptações realizadas ao método da autoconfrontação cruzada, bem como o método 

de análise dos dados produzidos.  

A análise dos dados, por sua vez, é apresentada no capítulo quatro. Nesse ponto, 

descrevemos as condições e aspectos relativos à organização do trabalho do motorista. 

Destacando-se a exposição à muita pressão e o controle em níveis extremos, configurando um 

modo de organização do trabalho causador de empobrecimento da dimensão coletiva dos 

trabalhadores, o que se reflete no considerável enfraquecimento do gênero profissional. 

Nas considerações finais, fazemos uma reflexão sobre a realização deste trabalho, e 

ainda a identificação de pistas abertas que demonstram a necessidade de futuras 

investigações, tais como, os impactos da dupla função na saúde desses trabalhadores e das 

obras de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, dentre outras.  

Assim sendo, dentre as sugestões apontadas ao final do presente trabalho de pesquisa, 

inclui-se a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento individual desse trabalhador 

pesquisado, desde que, revelando o que há de “automático” na realização de seu trabalho, 

haja a reflexão acerca da articulação de estratégias que permitam ao trabalhador, em alguma 

medida, a superação de situações de trabalho desgastantes. 
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1 DOIS CAMINHOS: TRABALHO E OFÍCIO 

 

 

1.1 A “arquitetura do ofício”: contextualizando o ofício de dirigir ônibus na cidade do 

Rio de Janeiro 

 

 

Conforme mencionamos, o ofício de dirigir ônibus é de fundamental importância na 

dinâmica da cidade do Rio de Janeiro do ponto de vista da circulação das pessoas, mas 

também da vida econômica e social da cidade. Nosso interesse pelo assunto, dentre outros 

aspectos, também se deve ao fato do transporte coletivo rodoviário, na cidade do Rio de 

Janeiro, ser utilizado em cerca de 70% dos deslocamentos realizados nesta importante 

metrópole brasileira (ARMAZÉM DE DADOS, 2016).  

No que diz respeito às centenas de trabalhadores rodoviários da cidade do Rio de 

Janeiro, vale salientar que, apesar de verificarmos a existência de políticas públicas voltadas 

para a mobilidade urbana nesta cidade, especialmente após a implementação do PAC da 

Mobilidade Urbana e das recentes obras para a movimentação de turistas e atletas por conta 

das olimpíadas no ano de 2016, elas ainda não são necessariamente bem aplicadas para o 

bem-estar dos motoristas de ônibus, no âmbito das condições de trabalho e da saúde dos 

trabalhadores. O que nos levam a considerar os altos índices de adoecimento, de acidentes, e 

de mobilizações por salários melhores, protagonizados por esses profissionais, de acordo com 

o trabalho de Assunção e Silva (2013), realizado na região metropolitana de Minas Gerais. 

Diante do exposto, formulamos a questão central em torno da qual se desenvolveu a 

pesquisa ora apresentada: Considerando o ponto de vista da atividade, como se constitui o 

trabalho dos motoristas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro?  

Reafirmamos a importância de estudos nos quais os motoristas sejam parceiros ativos 

no processo de produção de saberes, uma vez que se fala sobre o motorista, mas pouco com o 

motorista: faz-se necessário dar-lhe voz a partir de pesquisas científicas realizadas mediante o 

ponto de vista da atividade. É nessa direção que buscamos aproximações a esse ofício, desde 

o ponto de vista da atividade, contando com uma interação dialógica com motoristas de 

ônibus da cidade do Rio de Janeiro.  

Para tanto, entramos no ônibus com o motorista, propondo-nos a conhecer o que 

significa dirigir nesta cidade carioca e buscamos fazer com que o nosso olhar estivesse atento 
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ao condutor da viagem, e nos orientando à chegada ao ponto final deste trabalho de pesquisa, 

a partir dos questionamentos que apresentamos a seguir. 

 

 

1.1.1 Para aonde queremos ir? – Objetivos 

 

 

Diante do exposto apresentamos os seguintes objetivos do presente estudo:  

a) Objetivo geral: compreender o trabalho do motorista de ônibus da cidade do 

Rio de Janeiro desde o ponto de vista da atividade. 

b) Objetivos específicos:  

- analisar o trabalho de dirigir ônibus, considerando a organização e as 

condições de trabalho; 

- discutir o trabalho do motorista, levando em consideração o conceito de 

Ofício proposto pela Clínica da Atividade; 

- verificar quais os recursos e estratégias que esses profissionais utilizam 

para dar conta da tarefa de dirigir ônibus e seus impedimentos (instâncias 

de ofício). 

Nesse sentido, no tópico a seguir, faremos uma viagem através das publicações 

científicas relativas a esse ofício, enfatizando pesquisas brasileiras acerca do ofício de 

motorista de ônibus desempenhado no Brasil. Vale destacar que, para a ampliação de nossa 

análise, incluímos, na revisão de literatura, os motoristas de ônibus interestaduais. 

 

 

1.1.2 Próxima parada: Revisão de literatura 

 

 

Com o objetivo de fazer uma aproximação ao campo da análise concernente ao 

trabalho dos motoristas de ônibus, elaboramos uma pesquisa na literatura científica 

relacionada ao tema e, em decorrência disso, possibilitou-nos acesso a dados importantes 

sobre a categoria, bem como permitiu apresentar informações oriundas de autores e grupos de 

pesquisa que vêm discorrendo sobre o assunto. Tal trabalho inicial de revisão de literatura foi 

integrado a uma revisão mais extensa, a qual foi publicada em trabalho em conjunto com 

outros pesquisadores, do qual também participamos (MORAES et al., 2017).  
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Dessa maneira, nosso foco se direciona às pesquisas científicas realizadas em território 

brasileiro acerca dos motoristas de ônibus – a revisão de literatura que elaboramos sobre o 

tema, cujos detalhes apontamos a seguir. 

Levando em consideração que mais da metade da população brasileira usa transporte 

coletivo urbano, diariamente (VIEGAS, OLIVEIRA, 2006), sendo o ônibus o veículo mais 

utilizado, é nesse panorama que está inserida uma das profissões que mais movimentam e se 

movimentam pelos caminhos e descaminhos das metrópoles: a condução de transporte 

rodoviário coletivo.  

Assim sendo, consideramos realizar uma aproximação a esse ofício, essencial dentro 

da dinâmica das cidades, na circulação das pessoas e na vida econômica, social e urbana. É 

daí que decorre a relevância dos motoristas de ônibus, dadas suas exigências temporais e de 

segurança, bem como a gestão do trabalho de tais profissionais. Ocorre que, tal gestão é 

realizada pelas empresas de ônibus, pelo Estado e pelos próprios trabalhadores, sendo um 

desafio complexo e, muitas vezes, paradoxal, gerando consequências na saúde e subjetividade 

desses profissionais – revisões de pesquisas realizadas em outros países apontam alguns 

desses efeitos (JUNIOR, 2003; ROSENBLOOM, 2011), sendo que estudos nacionais também 

investigam o assunto, embora careçam de revisões de estudos científicos mais recentes. 

No sentido de contribuir com esse leque de estudos sobre o tema, elaboramos uma 

revisão de literatura dos estudos brasileiros que pesquisaram acerca dos processos saúde-        

-doença e de subjetivação no ofício de dirigir ônibus no Brasil. Para tanto, fizemos uma 

análise crítica das publicações científicas, buscando revelar as relações existentes entre os 

processos saúde-doença e de subjetivação e o trabalho dos motoristas de ônibus, as 

concepções de saúde-doença subjacentes a esses estudos, bem como as lacunas existentes, a 

fim de que possam ser preenchidas por trabalhos futuros. 

Assim, considerando o lado inesgotável da pesquisa, faz-se necessário elaborar a 

revisão de literatura, a qual constitui uma das etapas das mais relevantes da presente 

investigação, em razão de determinar “o estado da arte”; em outras palavras, ressaltar aspectos 

já abordados sobre o assunto, no meio acadêmico, bem como identificar lacunas deixadas, as 

pistas existentes nos estudos verificados. Entendemos ser tal procedimento primordial para 

continuarmos e, com isso, oportunizar abordagens mais específicas sobre o tema a ser 

investigado, possibilitar uma definição mais assertiva acerca do problema, assim como 

cooperar na análise e na discussão dos resultados do estudo. 

A revisão de literatura foi feita mediante a averiguação e análise de artigos científicos 

publicados entre os anos 2000 e 2015 em revistas nacionais e internacionais, tendo sido 
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indexados nas bases de dados Scielo, BVS Salud, CAPES, IndexPsi, Lilacs, Medline e 

Google Acadêmico. Para tanto, usamos as seguintes palavras-chave, tanto em português 

quanto em inglês, nas consultas às bases de dados: (motoristas OR condutores) AND (ônibus 

OR transporte coletivo) OR (rodoviários) AND (condições de trabalho OR saúde mental OR 

subjetividade OR saúde), sendo que tais palavras poderiam estar situadas em qualquer local 

do texto do artigo.  

Quando acessível na base de dados, delimitamos os rastreamentos das palavras 

mediante a utilização do termo “Brasil/Brazil” na opção afiliação dos autores. Em seguida, 

objetivando tornar a análise mais abrangente, recorremos às referências bibliográficas das 

publicações científicas encontradas, na expectativa de incluir, na revisão, pesquisas que 

poderiam não ter sido localizadas mediante o rastreamento inicial, em razão de descritores 

insuficientes ou por serem textos que não haviam sido indexados nas bases pesquisadas. 

Após a leitura dos títulos e/ou resumos e a exclusão de publicações que não 

abordavam acerca do trabalho dos motoristas de ônibus, selecionamos os estudos que foram 

lidos e verificados integralmente. A análise foi baseada em uma caracterização geral dos 

artigos, na qual obtivemos dados acerca do principal foco das pesquisas realizadas referentes 

a essa temática e as respectivas metodologias utilizadas  

Ato contínuo, realizamos uma análise descritiva e temática da abordagem de cada 

publicação, utilizando, para isso, tanto categorias definidas previamente – ano de publicação, 

teorias de base, tipos de instrumentos de investigação, dentre outros aspectos – quanto por 

meio da composição de categorias emergidas a partir da análise dos conteúdos das pesquisas. 

Desse modo, obtivemos duas grandes linhas temáticas: (1) os efeitos na saúde dos motoristas 

de ônibus; e (2) as dimensões do trabalho desses profissionais. Assim, analisamos os 

resultados da revisão, considerando o ponto de vista teórico da Ergonomia da Atividade 

francófona e da Ergologia (FALZON, 2007; GUÉRIN et al., 2001; SCHWARTZ, DURRIVE, 

2010).  

Com base nesse ponto de vista, dialogamos com as publicações investigadas, 

objetivando compreender: (1) as concepções de saúde que orientaram as abordagens dos 

estudos, assim como (2) os possíveis efeitos de tais concepções, tanto nas pesquisas, quanto 

na aplicação desses conhecimentos na realidade. Em decorrência, verificamos certas lacunas 

no conhecimento científico, apontando a necessidade de serem superadas. 
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1.1.3 O que descobrimos durante a viagem: Os resultados 

 

 

Observando o modelo geral das condições e respectivas decorrências do trabalho dos 

motoristas de ônibus urbano, identificamos, nos resultados, dois grandes eixos de estudos nas 

pesquisas analisadas: (1) os efeitos do trabalho na saúde; e (2) a descrição das demais 

dimensões do trabalho, evidenciando as condições e atividade de trabalho desses 

profissionais. Assim, no primeiro eixo, verificamos estudos que privilegiam a investigação da 

morbimortalidade e acidentes de trabalho. Já no segundo, identificamos estudos referentes aos 

seguintes aspectos: a atividade de trabalho, a organização e as condições de trabalho, dentre 

as quais, se destaca a violência.  

Nesses termos, apesar de tal divisão se mostrar mais evidente em certas publicações, 

em outros ela não é possível de ser realizada, razão pela qual, algumas pesquisas serem 

verificadas em mais de um lugar. Privilegiamos, aqui, as análises qualitativas e crítica dos 

estudos, muito embora tenhamos realizado alguma contabilização que poderá contribuir para 

ilustrar o quadro das pesquisas nacionais sobre o assunto.  

 

 

1.1.3.1 Eixo 1: Atento aos sinais – efeitos do trabalho: A morbimortalidade 

 

 

De acordo com a análise realizada ao longo da revisão de literatura, a maioria dos 

artigos científicos aborda a prevalência de agravos pertinentes ao trabalho, e dizem respeito 

tanto a situações de adoecimento quanto a casos de acidentes, sendo ambos relacionados a 

condutores de ônibus. Assim, em comparação com os demais, os aspectos biológicos da saúde 

desses trabalhadores têm sido mais investigados, apresentando destaque nas pesquisas 

alusivas a doenças cardiovasculares (DCV), perdas auditivas induzidas por ruídos (Pair) e 

dores osteomusculares.  
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1.1.3.1.1  Doenças cardiovasculares  

 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) foram pesquisadas em estudos epidemiológicos 

que indicaram alta prevalência de profissionais desenvolvendo fatores de risco desse 

problema de saúde: em um dos artigos analisados foi apontado que 77,5% dos motoristas de 

ônibus pesquisados desenvolveram índice de massa corporal (IMC) categorizados como 

sobrepeso e obesos, 18,8% tinham medidas da circunferência abdominal para além de 102cm, 

e mais de um terço dos profissionais havia desenvolvido hipertensão arterial diastólica, 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia (HIRATA et al., 2012). Tais resultados se 

demonstraram mais significativos do que os verificados no estudo de Corrêa Filho et al. 

(2002), que havia indicado que 13,2% da população analisada desenvolveu hipertensão. 

Nesse sentido, foram investigados, inclusive, fatores de risco cardiovasculares 

(ALQUIMIM, BARRAL, GOMES, REZENDE, 2012; BENVEGNÚ, FASSA, FACCHINI, 

& BREITENBACH, 2008; HIRATA et al, 2012; LANDIM, VICTOR, 2006; MORAES, 

FAYH, 2011; SOUZA, SILVA, 2006b, 2006c), dentre os quais, a idade do profissional e o 

nível de acréscimo do IMC demonstraram ser as principais variáveis alusivas a essas doenças 

(COSTA et al, 2011). Inclusive, foram verificadas associações notáveis com os seguintes 

aspectos: colesterol total, pressão arterial, sedentarismo, história familiar, problemas 

psiquiátricos menores, consumo de gordura animal, dentre outros (CHAVES et al, 2008), bem 

como relativos a pouca quantidade de sono e hiper-homocisteinemia (MARTINS et al, 2003). 

Note-se, no entanto, que, conforme indicado na pesquisa de Chaves et al (2008), parte dos 

resultados tem como base a informação dos próprios trabalhadores, o que pode ser apontado 

como um viés nos procedimentos de análise, influenciando nos resultados. 

Assim sendo, dentre os fatores de risco concernentes a hábitos de vida, o sedentarismo 

e alimentação inadequada têm sido mais investigados. É provável que, em decorrência disso, 

tenham sido constatadas mais correlações entre DCV e hábitos e estilos de vida. Ainda 

abordando esse contexto, alguns artigos apontaram tais hábitos como estando associados à 

atividade profissional, devido à limitação que a jornada de trabalho desses profissionais impõe 

à prática regular de hábitos mais saudáveis (FARIA, AMORIM, VANCEA, 2007; MARTINS 

et al., 2003). Também foi verificada a mudança de estilo de vida dessa população, após terem 

ingressado na profissão, tendo sido demonstrada pelos seguintes aspectos: aumento de peso, 

diminuição da atividade física, má alimentação e maior risco de desenvolver problemas de 

saúde (FARIA et al, 2007). Por sua vez, alguns artigos apontam que a predominância de 
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obesidade aumenta consideravelmente com a idade dos profissionais, sem terem sido 

pesquisados, nesses estudos, possíveis correlações com aspectos relativos ao trabalho 

(COSTA et al., 2011). 

Pesquisas também indicaram que estudos epidemiológicos sobre DCV nessa 

população não apontaram viés de seleção na amostragem – que poderia ocorrer, já que, 

quando um estudo é realizado, os afastados por motivo de doença não são pesquisados, 

influenciando, tal fato, nos resultados (SOUZA; SILVA, 2006a). Os mesmos autores 

informaram, no entanto, ser possível de ocorrer outro tipo de seleção, mais perversa, em 

exercício nessa população (SOUZA; SILVA, 2005).  

Partindo da pesquisa acerca da influência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) em 

exames admissionais e aposentadorias precoces de motoristas de ônibus, foi verificado que a 

predominância de HAS, considerando apenas os profissionais contratados e em atividade, foi 

diminuindo conforme a idade avançava, sugerindo ocorrer seleção de indivíduos saudáveis 

em momentos distintos: seja na contratação, no incentivo à aposentadoria seja na demissão 

dos considerados hipertensos. Portanto, isso diz respeito a um constante processo de seleção 

de trabalhadores saudáveis desde a fase de contratação, e continuando tal monitoramento para 

a manutenção de apenas indivíduos saudáveis no exercício desse ofício, sendo que, tão 

somente os mais resistentes permanecem nessa atividade profissional, com o passar dos anos. 

 

 

1.1.3.1.2  Perda auditiva induzida por ruídos (Pair)  

 

 

Aspectos concernentes à avaliação auditiva dos condutores de ônibus urbano também 

foram destaques em certos estudos, na revisão de literatura: há o enfoque unânime da 

necessidade de investimentos na prevenção da saúde auditiva desses profissionais, conforme 

consta na pesquisa de Guardiano, Chagas e Júnior (2014), e de Lacerda e colaboradores 

(2010). Dados seus resultados, foi em razão de acometimentos em ambos os ouvidos dos 

condutores analisados que medidas preventivas nesse sentido se fazem necessárias, não 

apenas, em decorrência das medições dos ruídos que se dão no interior do veículo, lado direito 

do motorista, mas também dados aqueles oriundos do seu lado esquerdo, onde se encontra a 

janela do ônibus, entrada do barulho externo. 

Mais especificamente, concernente a estudos sobre a Pair (CEPINHO, CORRÊA, 

BERNARDI, 2003; CORRÊA FILHO et al, 2002; FREITAS, NAKAMURA, 2003; HIRATA 
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et al, 2012; LACERDA, FIGUEIREDO, NETO, MARQUES, 2010; MARTINS, 

ALVARENGA, BEVILACQUA, FILHO, 2001; SANTOS, JÚNIOR, 2009; SILVA, 

MENDES, 2005; SIVIERO, FERNANDES, LIMA, SANTONI, BERNARDI, 2005), esses 

indicam que, além da alta predominância dentre os condutores pesquisados (variando entre 

12% e 70% nas amostras), as frequências audiométricas, nas quais se verifica maior 

comprometimento para a perda auditiva, situa-se entre 4000Hz e 6000Hz. Existem pesquisas 

indicando que tais perdas são bilaterais, enquanto que em outras seriam unilaterais, 

destacando aqui perdas unilaterais com ocorrências tanto no ouvido direito, quanto no 

esquerdo.  

Nesse sentido, as principais variáveis concernentes ao agravo, no tocante à elevação da 

idade e do nível de ruído, foram sendo encontradas também associações significativas 

referentes à exposição à vibração do corpo inteiro (VCI), ao tempo de atuação na empresa, à 

carga horária de trabalho, ao contato com metais pesados e ao histórico de diabetes. As 

pesquisas sobre a Pair investigam, mais frequentemente, como variáveis independentes, os 

fatores referentes ao trabalho, tais como, nível de ruído, intensidade da vibração, tempo de 

atuação na profissão e duração da jornada. 

 

 

1.1.3.1.3  Dores osteomusculares  

 

 

Pesquisas acerca das dores osteomusculares, geralmente, conduzidas por 

pesquisadores da área de Fisioterapia. Neto, Barreto, Sá e Maini (2008) apontaram que a 

predominância de lombalgia, em condutores de ônibus de turismo e de coletivos urbanos, foi 

relativamente baixa (respectivamente, 3,8% e 10,5%). Em outra pesquisa, foi demonstrado 

que as dores, na coluna vertebral são mais frequentes entre motoristas de ônibus do que entre 

bombeiros militares (QUEIROGA, FERREIRA, 2005).  

Por outro lado, o estudo elaborado por Guterres, Duarte, Siqueira e Silva (2011) 

apontou haver associação entre dor nas costas e as seguintes variáveis: a não realização de 

atividade física, a idade, o trabalhar mais de seis horas por dia, o possuir outra atividade 

profissional e o tempo de desempenho da função. Macedo e Battistella (2007) observaram o 

impacto da lombalgia na qualidade de vida desses trabalhadores, que se sentem cansados e 

esgotados, sem vontade de realizar suas atividades, sejam pessoais sejam profissionais, além 

de apresentarem uma visão negativa referente a sua saúde atual e futura. 
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De outro modo, certos estudos não identificaram relação entre: fatores psicossociais 

(tendência à depressão, sentimento de tristeza, ansiedade, baixa educação e insatisfação no 

trabalho), lombalgia e horas de trabalho na postura sentada (BRÉDER, DANTAS, SILVA, 

BARBOSA, 2006). Embora se tenha verificado que indivíduos com dor tendiam a apresentar 

maior insatisfação com o trabalho e a demostrar tendências mais depressivas. Estudos 

experimentais indicaram ainda que o uso de um apoio para a coluna lombar, em motoristas de 

ônibus, pode contribuir para a diminuição e centralização da dor (CÂMARA, BEVILAQUA, 

MORAES, 2008), assim como exercícios físicos que diminuem, de modo considerável, a 

intensidade de tais dores (ZAVANELA et al, 2012). 

De Vitta e colaboradores (2013) também relacionam o ofício de conduzir ônibus 

urbano nas metrópoles brasileiras à sintomatologia musculoesquelética, ocorrendo níveis 

consideráveis de dor nas regiões lombar, dos ombros e joelhos. Os pesquisadores atribuem o 

maior índice de queixa de desconforto na região lombar, cervical e dos membros superiores 

relacionada tanto a aspectos psicológico, tais como, estresse e ansiedade, quanto a físicos, 

como a permanência na mesma postura por tempo prolongado, por exemplo. Dores nos 

ombros são atribuídas à extenuativa realização de movimentos para a troca de marcha e ao 

fato dos braços precisarem ficar estendidos, até o volante, por horas seguidas. Vale salientar 

que as regiões “tornozelo/pés” e “joelho” estão relacionadas à posição sentada e à manutenção 

dos pés nos pedais, inclusive, em razão da troca de marchas realizada com frequência. 

Vale ressaltar que, além disso, as demandas psicológicas vivenciadas por esse grupo 

laboral podem gerar aumento de tensão nos músculos e acentuar a solicitação biomecânica 

das tarefas, dado o fato de dirigir o veículo por ruas em condições desfavoráveis, exigindo 

constante atenção, com horários estipulados, inclusive, ausência de intervalos entre as 

viagens. Para tanto, os autores sugerem intervenções interdisciplinares que considerem as 

necessidades de conforto físico e psíquico dos motoristas. (VITTA et al, 2013) 

Uma pesquisa investigou, nesse contexto, a relação existente entre sintomas de 

distúrbios osteomusculares e as variáveis jornada de trabalho, nível de atividade física e 

estado nutricional de motoristas e cobradores, sendo que não encontrou associações 

significativas estatisticamente na amostra analisada (CARNEIRO, COQUEIRO, FREIRE, 

BARBOSA, 2007).  

Isso posto, diferentemente dos agravos já citados, ocorre uma homogeneidade menor 

nos resultados entre os estudos acerca de lombalgia, principalmente no que diz respeito às 

correlações com fatores relacionados ao trabalho, verificando-se que se faz necessário a 

realização de estudos com amostras populacionais maiores. 
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Nesse sentido, vale ressaltar que os desajustes ergonômicos, exposição a barulhos 

insuportáveis dentro e fora do veículo, assim como a vibração de corpo inteiro provocada pela 

má conservação do ônibus e da pavimentação das ruas, constituem condições, notadamente, 

inadequadas de trabalho. O estudo elaborado por Assunção e Medeiros (2015) ainda ressalta 

que a “constelação de riscos” supramencionados e enfrentadas por esse grupo ocupacional, 

bem como as extensas jornadas realizadas em turnos e sedentárias (trabalho sentado) são 

fatores que contribuem significativamente para os distúrbios do sono e o aumento de peso, 

sendo relacionados tanto com o adoecimento quanto com a diminuição da qualidade dos 

serviços prestados.  

 

 

1.1.3.1.4  Distúrbios do sono  

 

 

Objeto de estudo principalmente entre motoristas de ônibus interestadual, os distúrbios 

do sono tiveram, dentre as queixas principais referentes ao sono para esses trabalhadores, os 

seguintes aspectos: insônia, sonolência, fadiga física e mental, e irritabilidade (MELLO et al., 

2000), podendo ser acentuados pela síndrome da apneia obstrutiva do sono (AOS), que possui 

alta predominância de fatores de risco – IMC, alimentação inadequada e sedentarismo –, 

sendo correlacionadas aos seguintes fatores: o sono ao dirigir, a menor atenção concentrada e 

difusa, e o envolvimento em acidentes (VIEGAS, OLIVEIRA, 2006).  

Em pesquisa sobre qualidade do sono, diurno e noturno, em motoristas que trabalham 

em turnos (SANTOS et al, 2004), os autores verificaram que o sono diurno tende a ser mais 

curto e fragmentado e que, mesmo após sete horas de sono, noturno ou diurno, os condutores 

continuam sonolentos, sugerindo ser o esgotamento mental de tal intensidade que afeta, 

negativamente, o sono desses trabalhadores. Tais dados demonstram relações entre: trabalho 

em turno, distúrbios do sono e aumento do nível de homocisteína no sangue (MARTINS et al, 

2003). 
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1.1.3.1.5  Transtornos mentais 

 

 

Os já mencionados problemas de saúde são caracterizados, preponderantemente, como 

transtornos que abrangem significativamente as dimensões físicas da saúde. Por sua vez, 

revisões de literaturas científicas internacionais apontam efeitos psicológicos do trabalho nos 

transportes terrestres, principalmente devido à relação com o trânsito (LEDESMA, 

PELTZER, POÓ, 2008; ROSENBLOOM, 2011). Ainda em conformidade com informações 

oriundas da revisão de literatura, poucos estudos brasileiros investigaram as dimensões 

psíquicas da saúde dos motoristas de ônibus.  

Nesse sentido, Almeida (2010) observou que 85% dos motoristas de ônibus, de sua 

pequena amostra, demonstraram sintomas indicadores de estresse, tendo sido os fatores 

financeiro, sexual e profissional considerados como os estressores mais comuns. Gianasi e 

Borges (2009), pesquisando sobre a relação entre a síndrome de Burnout e as fontes de 

desgaste físico-emocional entre motoristas e cobradores, apontaram predominância de 

sintomas indicativos da síndrome em 41,4% da amostra, tendo sido verificado, em 13%, em 

nível máximo. A síndrome correlacionou-se com conflitos de valores e ausência de equidade 

nas relações com a organização, sugerindo problemas organizacionais e de gestão na origem 

do transtorno.  

Ocorre que 89% dos profissionais de uma empresa de transporte coletivo pesquisada 

indicaram boa ou ótima percepção do conceito de capacidade para o trabalho (SAMPAIO, 

COELHO, BARBOSA, MANCINI, PARREIRA, 2009). No entanto, alguns profissionais se 

referiram a problemas que afetam suas capacidades para o trabalho, tais como: violência, 

ambiente de trabalho impróprio, relacionamentos interpessoais conflituosos no trabalho, 

suporte social frágil, organização do trabalho inadequada, problemas no desenvolvimento de 

carreira, relacionados ao estilo gerencial. 

Em outro estudo, foi observado que os sentidos do trabalho – referentes à realização 

de um sonho, ao sustento pessoal e familiar e ao status pelo fato de ser motorista – eram 

afetados pelo afastamento por problemas de saúde mental (GONÇALVES, BUAES, 2011). 

Os sentimentos relatados referente ao afastamento são de inutilidade, incapacidade, tristeza, 

fragilidade e insegurança, evidenciando a posição na qual o trabalho se encontra na vida 

desses profissionais. Por outro lado, esta, diferentemente dos outros estudos citados, sugere 

que a profissão gere efeitos benéficos na vida dos trabalhadores.  
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1.1.3.1.6  Outros agravos e condições gerais de saúde  

 

 

Conforme abordado na pesquisa de Balbinot e Tamagna (2002) acerca da 

transmissibilidade da vibração em bancos de motoristas de ônibus, foi observado que a 

jornada de oito horas por dia é potencialmente prejudicial à saúde desses profissionais. Vale 

salientar que outros estudos investigaram queixas de saúde de forma ampla. Em Neri, Soares 

e Soares (2005), via dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 

1998, foram comparadas as condições de saúde dos rodoviários com as dos ocupados em 

outros setores nos Estados: observou-se ser 32% menor a chance dos trabalhadores 

pesquisados considerarem sua saúde “normal” vis-à-vis profissionais de outros setores, 

sugerindo desempenharem um trabalho com maior exigência à saúde. 

Em outra pesquisa analisada, L. B. Costa, Koyama, Minuci e Fischer (2003) 

associaram as condições de trabalho e os sintomas de morbidade autodeclaradas, verificando-

se relações entre os seguintes aspectos: obesidade e idade; extensão da jornada de trabalho e 

número de pausas para descanso; problemas gastrointestinais e medo de assalto no ônibus; 

perda de audição e presença de muito ruído; dores osteomusculares e trepidação, banco sem 

ajuste vertical, falta de apoio anatômico para as costas, inexistência da prática de esporte, 

idade; problemas de sono e medo de acidente. Nesse sentido, o estresse teria relação com as 

seguintes variáveis: medo de acidente e de assalto, extensão da jornada e horário alternante ou 

irregular.  

No que tange às peculiaridades do trabalho de mulheres em um contexto de uma 

atividade tradicionalmente exercida por homens, observamos, no estudo de Vellozo (2010), 

referências às estratégias utilizadas pelas mulheres, quando da falta ou precariedade dos 

banheiros como maneira de se adaptar, a fim de serem aceitas nesse campo e, dessa forma, 

conseguirem progredir em suas atividades profissionais, dado estarem inseridas em um 

ambiente masculinizado de trabalho. No entanto, essa tentativa de adaptação pode gerar 

consequências negativas à saúde dessas mulheres motivadas, dentre outros aspectos, pela 

utilização contínua de hormônios para suspenderem a menstruação a fim de evitarem as idas e 

vindas ao banheiro nesses períodos.  

Vale ressaltar que na mesma publicação encontra-se relato do aparecimento de varizes 

nos membros inferiores de algumas profissionais e o acometimento da hipertensão arterial, 

após terem ingressado nessa atividade profissional.  
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1.1.3.1.7  Acidentes de trabalho  

 

 

Outro aspecto que verificamos nas pesquisas analisadas, foi o referente aos acidentes, 

os quais, dentre as demais morbidades, apresenta relevância, considerando o quadro geral dos 

transportes terrestres. Observamos serem escassas as pesquisas que abordam acidentes 

envolvendo motoristas de ônibus – encontramos apenas dois artigos científicos sobre o tema. 

Em um dos artigos, são investigados indicadores psicossociais que se referem a acidentes de 

trânsito envolvendo motoristas de ônibus na cidade de Natal, RN (OLIVEIRA, PINHEIRO, 

2007), no qual os pesquisadores indicaram que os acidentes se relacionam a situações que, 

potencialmente, intensificam a carga mental do trabalho – preocupações com o dirigir 

atrasado, o sono e problemas familiares, bem como as reclamações de passageiros – e as 

políticas das organizações empregadoras – número médio de horas extras trabalhadas no mês 

e o trabalhar nas férias.  

Outra pesquisa com base em acidentes ocorridos entre os anos de 1997 a 1999, cujos 

registros constavam em Comunicação de Acidentes de Trabalho cadastrados no INSS de São 

Paulo, identifica os condutores de ônibus em terceiro lugar dentre os profissionais que mais se 

envolveram em acidentes, no período estudado, sendo esses, em sua maioria, casados e com 

idade variando entre 35 e 45 anos (TEIXEIRA, FISCHER, 2008). No mesmo estudo, foi 

observado que os acidentes-tipos mais comuns entre esses trabalhadores foram: quedas dos 

ônibus, esmagamentos e choques/colisões.  

Em nossa pesquisa, observamos que os acidentes de trajeto de maior frequência 

também foram as quedas do motorista em via pública, quedas de ônibus e choques/colisões. 

Por sua vez, as doenças relacionadas ao trabalho verificadas foram: surdez, estresse, 

traumatismos ou lesões, acarretando, principalmente, invalidez, incapacidade temporária e 

óbito. Vale ressaltar que nenhum dos estudos analisados investigou efeitos dos acidentes na 

vida dos usuários de transportes coletivos e no trânsito, de um modo geral, sendo essa uma 

possível linha de pesquisa futura.  
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1.1.3.2 Eixo 2: Condições do trabalho dos motoristas de ônibus e sua organização: A saúde 

pede passagem  

 

 

Complementarmente à identificação de agravos referentes à saúde dos motoristas de 

ônibus, determinados estudos objetivaram analisar os fatores de adoecimento referentes à 

perda da capacidade laborativa – em muitas pesquisas consideradas destacam-se as condições 

de trabalho degradantes. Verificamos que, conforme consta no artigo científico de Bezerra, 

Silva, Maribondo e Pinto (2011), os vigentes processos de trabalho configuram elementos que 

provocam efeitos negativos à saúde dos motoristas. Dentre esses, identificamos a sobrecarga 

de trabalho, notadamente, em razão da sobreposição de tarefas de motorista e de cobrador, 

assim como em virtude da ausência de tempo e de local adequado para a realização de 

refeições, favorecendo à predominância de maus hábitos alimentares entre esses 

trabalhadores.  

No que concerne ao local de trabalho, Alquimim et al (2012) apontaram aspectos bem 

particulares no exercício dessa profissão tendo em vista que, diferentemente de outros 

trabalhadores que exercem sua atividade em locais fechados, climatizados e relativamente 

confortáveis, os motoristas de ônibus o fazem em ambiente público – o trânsito. Eles não 

dispõem de um local restrito e bem definido para a realização de suas atividades, ao contrário 

disso, trabalham fora dos portões da empresa, estando sujeitos a intempéries, tais como, o 

trajeto e as condições das vias, o clima, as condições de tráfego, a falha nos equipamentos e a 

pressão no cumprimento dos horários, dentre outros.  

Por sua vez, na revisão de literatura elaborada por Almeida (2002) sobre as condições 

de trabalho dos motoristas de ônibus, foi observado que entre os principais fatores externos 

que influenciam no desempenho dos motoristas de ônibus encontram-se os seguintes: 

exigências dos usuários, condições do tempo, condições das estradas, poluições sonora e 

visual, viagens longas, congestionamentos, temperatura do motor e iluminação deficiente.  

Nesse sentido, vale mencionar que o atentar para as condições de trabalho é de 

importância elementar. Dejours (2015) menciona que as condições de trabalho constituem os 

aspectos físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho estando, dentre 

estas, por exemplo, a temperatura e as vibrações. No que tange às condições biológicas 

entendem-se as relacionadas ao ambiente dos vírus, bactérias; enquanto que por condições 

químicas consideram-se os vapores e as poeiras existentes no ambiente de trabalho. Tais 

condições de trabalho afetam, sobretudo, o corpo do trabalhador e sua saúde física. 
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A relação que ocorre entre trabalho e corpo é abordada, por exemplo, no estudo de 

Battiston, Cruz, e Hoffmann (2006), no qual os elementos mais citados como causadores de 

fadiga – falta de conforto do assento, espaço restrito da cabine, linhas com maior número de 

paradas para embarque e desembarque de passageiros, incômodo do ruído causado pela 

localização do motor, do tráfego ou dos próprios passageiros – estão relacionados ao uso de 

medicamentos para dores de cabeça, nas pernas e/ou nos braços, e na musculatura corporal 

como um todo. Por sua vez, Dejours (2015) alerta ainda que o que ocorre com o corpo das 

pessoas não está isolado do que se passa em seu psiquismo. Dessa maneira, todo dano 

potencial à integridade física dos profissionais é também um dano potencial ao equilíbrio 

psíquico, e vice-versa. 

Nas publicações analisadas, as condições e organização do trabalho dos motoristas se 

caracterizam pelos seguintes aspectos: má conservação das vias, ausência de um ponto de 

apoio para uso do banheiro, falta de descanso entre uma viagem e outra (COSTA et al, 2011; 

PINTO, NEVES, 2009), bem como pela não existência de ajuste ergonômico correspondente 

às necessidades desses trabalhadores (VELLOZO, 2010). Assim, o modo pelo qual o trabalho 

está organizado e as condições em que deve ser exercido constituem um conjunto denominado 

de Trabalho Prescrito. 

Acerca desse conceito, Brito (2009) pontua que o sentido de trabalho prescrito está 

ligado: (1) a uma forma de antecipação necessária e observada em todos os processos 

produtivos; (2) às condições dadas, as quais estão associadas aos componentes externos, 

considerando que, algumas vezes, esse ambiente representa um constrangimento na execução 

da tarefa e, por esta razão, são apontados como integrantes da tarefa; (3) às normas 

antecedentes, cuja conceituação se relaciona a uma forma de antecipação que se configura em 

um patrimônio coletivo, pertencente aos saberes técnicos, científicos e culturais, 

historicamente incorporados ao fazer, tais como: códigos organizacionais ligados à divisão 

social e sexual do trabalho, assim como às relações de poder, exploração econômica e 

dominação.  

Por sua vez, esses sinalizam aos valores do bem comum, tais como, saúde, educação e 

igualdade, estando presentes em uma sociedade sobre os quais existe sempre um campo de 

lutas, indicando, portanto, uma dimensão sócio-político-jurídica. Diante disso, as condições 

de trabalho constituem parcela importante das prescrições do trabalho dos motoristas de 

ônibus (BRITO, 2009).  

Por outro lado, além de apresentarem condições de trabalho tão degradadas e 

degradantes, os processos trabalhistas vigentes no ofício de dirigir ônibus – jornadas de 
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trabalho, pausas, pressões para cumprimento de horários, salários, movimentos repetitivos etc. 

– configuram uma organização do trabalho com repercussões à saúde dos motoristas 

(BEZERRA et al, 2011). Dentre esses, encontram-se referências à sobrecarga de trabalho, 

como a sobreposição das tarefas de motorista e cobrador, por exemplo. Podemos destacar que 

em nossas análises na literatura acadêmica não encontramos pesquisas que abordassem os 

efeitos e as implicações dessa dupla função.  

Conforme verificado por Gianasi e Borges (2009), essa atividade profissional abrange 

uma pluralidade de fatores, tais como, o controle do tempo das viagens e das solicitações dos 

usuários bem como a intensidade das jornadas. Nesse particular, as pesquisadoras observaram 

que o lidar com tais fatores demanda um maior tempo de trabalho desses profissionais, sendo 

ainda fontes de desgaste, originando exaustão por sobrecarga, assim como permitem o 

desenvolvimento da síndrome de burnout e de seus decorrentes prejuízos a curto, médio e 

longo prazos.  

No tocante ao conteúdo da tarefa, a relação com a saúde, em particular alusivo à saúde 

mental, se torna evidente. Estudos demonstram, por exemplo, que os engarrafamentos e o 

comportamento de outros motoristas geram irritação, requerendo o aumento da velocidade em 

alguns trechos como forma de compensação do tempo perdido nos engarrafamentos, 

fenômeno esse ratificado por outra pesquisa (BATTISTON et al., 2006; SILVA, GÜNTHER, 

2005). Já no que concerne às relações entre trabalhadores, as que ocorrem entre condutores e 

fiscais – responsáveis pelo controle do trabalho – são mais instáveis do que as relações entre 

os próprios pares, sendo comum conflitos entre aqueles.  

Note-se que a violência vem sendo, frequentemente, mencionada nos estudos, embora 

poucas publicações brasileiras abordem o assunto – investigam, notadamente, os efeitos dos 

assaltos a ônibus no cotidiano de trabalho, ainda que a violência vivenciada nesse contexto 

não se restrinja a assaltos, sendo, por exemplo, por vezes, indicadas agressões físicas e verbais 

por parte dos usuários e de condutores de outros veículos.  

Nesse particular, verificamos que o artigo de Assunção e Medeiros (2015) foi o único, 

dentre os analisados, no qual encontramos reflexões exclusivamente sobre aspectos ligados à 

violência sofrida por esses profissionais, embora sejam eles considerados uma classe laboral 

consideravelmente exposta às agressões. Quando tratamos do aspecto violência, consideramos 

necessária a compreensão de que a violência no trabalho é caracterizada por esses autores 

como: comportamentos abusivos, ameaçadores e agressões com prejuízos tanto explícitos 

quanto implícitos para a segurança, o bem-estar e a saúde do trabalhador.  
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Verifica-se que os atos violentos se apresentam com mais frequência em áreas com 

alto índice de vulnerabilidade social, sendo que a violência sofrida nesse cotidiano, 

geralmente, encontra-se relacionada às situações a seguir mencionadas, às quais estão 

expostos esses profissionais, com implicações da sua saúde física e mental, absenteísmo, 

condições inadequadas de trabalho e como consequência do trânsito, inclusive. 

Assim, as exposições às situações de violência se relacionam com doenças crônicas 

diagnosticadas, haja vista que estudos e pesquisas sobre esse assunto apontaram que 

intimidações sofridas pelos profissionais trabalhadores, principalmente, durante o exercício de 

suas funções, estão associadas ao aumento dos níveis de fadiga, estresse, depressão, 

tendências suicidas, ansiedade, bem como no que tange a queixas psicossomáticas 

(ASSUNÇÃO, MEDEIROS, 2015). 

Nesse aspecto, uma publicação indica que o assalto – “fator traumático extremo” –, 

pode ou não provocar o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) em rodoviários 

(ALVES, PAULA, 2009). Entre profissionais vitimados por assaltos, observam-se sintomas 

isolados do diagnóstico de TEPT, tais como, revivência da experiência em pensamentos, 

imagens, sonhos; evitação de pessoas que lembrem o trauma; sofrimento psicológico 

decorrente do contato com indícios externos que recordam algum aspecto do trauma; insônia e 

irritabilidade.  

Em outras duas publicações referentes aos modos como motoristas e cobradores 

percebem e enfrentam a violência dentro de ônibus na cidade de Salvador, Bahia (PAES-

MACHADO, LEVENSTEIN, 2002, 2004), caracterizam-se os assaltos, os assaltantes, as 

estratégias dos trabalhadores para se protegerem dos roubos e as consequências dos assaltos 

na atividade desses profissionais. Além disso, são relatados os dois tipos de crimes 

enfrentados pelos trabalhadores: os assaltos em terminais e os ocorridos ao longo das corridas. 

Na capital bahiana, os criminosos tinham o seguinte "perfil": jovens desempregados e pobres, 

do sexo masculino, e em média com 21 anos de idade. 

Também foi observado nesses artigos que os usuários do sistema respondem por 87% 

das agressões sofridas por esses trabalhadores, sendo essas compreendidas pelos 

pesquisadores como respostas dos passageiros insatisfeitos com a prestação dos serviços de 

transporte que, por sua vez, recaem sobre os profissionais que operam o transporte coletivo. 

De acordo com os próprios motoristas, a relação com o passageiro é a sua principal 

dificuldade e causa de estresse no trabalho (ZAMBONI, BARROS, 2013; NETO, SILVA, 

2012; SILVA, KELLER, COELHO, 2013; TAVARES, 2010).  
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Outro aspecto identificado e que complementa a análise anterior, é o apresentado no 

estudo de Neto e Silva (2012), realizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os 

autores afirmam que, naquela localidade, a profissão de motorista de ônibus é representada 

quase em sua totalidade por trabalhadores do sexo masculino – trata-se de uma jurisdição que 

detém predomínio de profissionais homens, aspecto esse que parece estar associado ao nível 

de periculosidade da profissão, dado o elevado número de assaltos e acidentes de trânsito.  

Diante dessa conjuntura, os profissionais desenvolveram estratégias para lidar com 

essas situações, tais como: sinalizar para colegas ou policiais a presença de assaltantes e “não 

pegar passageiros suspeitos”. Essa última estratégia, segundo os pesquisadores, reforça e é 

reforçada por preconcepções sobre jovens negros e mulatos. Algumas das consequências 

observadas pelos autores em virtude dos assaltos foram: lesões fatais e não fatais, conflitos de 

identidade, geração de medo, tensões com os passageiros e conflitos trabalhistas referentes ao 

pagamento dos valores roubados.  

Nesse sentido, vale aqui assinalar que, na pesquisa de Assunção e Medeiros (2015), “a 

associação negativa, entre vivenciar atos de violência e idade, pode ser resultado da 

construção de habilidades ao longo da experiência profissional, o que favorece aos 

trabalhadores mais velhos no enfrentamento de situações e eventos estressantes”. A 

correlação indicada pelos pesquisadores nos aponta para as reflexões propostas por Schwartz, 

quando responde à seguinte questão: A experiência é formadora?  

 

Na experiência está sempre presente seu patrimônio histórico, que é o substrato com 

o qual esse ser vai fazer a experiência de um acontecimento particular em um misto 

de inteligência, de saberes, mais ou menos claros para si mesmos. É verdadeiro nas 

relações nas quais o corpo é implicado no trabalho, as posturas, a modulação da voz 

que fazem parte da maneira como a pessoa mobilizará esse patrimônio da história 

para tratar de tal ou qual maneira a pessoa que ela tem em face. A experiência se faz 

na história de nossos fracassos, nossos sofrimentos, nossos sucessos, nossos 

engajamentos com uns e outros, atravessados pelas nossas relações com os valores; 

e nosso corpo carrega essa história sem que nós a saibamos muito bem. É tudo isso 

que se faz experiência (SCHWARTZ, 2010, p.42). 

 

No que diz respeito à gestão do trabalho, de acordo com o que consta em Caiafa 

(2002), as interferências do modo de gerir capitalista-empresarial no setor de transporte 

coletivo urbano podem ainda ser observadas sob dois aspectos referentes à forma de controle 

do empregado e de seu trabalho. O primeiro aspecto é acerca de o cumprimento minucioso do 

tempo das viagens, em observância a um rígido e contínuo controle para a vigilância desses 

profissionais. 
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Prange (2011) e Caiafa (2002) apontam que, quanto ao cumprimento do tempo da 

viagem, existe maior tolerância com os atrasos do que com os adiantamentos, haja vista a 

chegada antecipada sugerir que passagens não foram vendidas. Nesse aspecto, ocorre o 

controle rígido, vigilante e ininterrupto do tempo e do trabalho, e ocorrendo de diversas 

maneiras como, por exemplo, mediante a utilização do Livro de Ocorrências, onde as 

empresas registram os erros dos trabalhadores, e a utilização de câmeras de vigilância 

instaladas no interior do ônibus. Há, inclusive, a menção da figura do fiscal oculto, ou seja, 

disfarçado de passageiro.  

A organização do trabalho que conta com tais dispositivos de controle e 

monitoramento – que marcam a vigilância do trabalho desse profissional, esse controle, e a 

possibilidade de punição individualizados – é verificada nas maneiras de gerir da iniciativa 

privada que contrata e administra o trabalho dos motoristas de ônibus que circulam cidade 

afora (ZAMBONI, BARROS, 2013; PRANGE, 2011).  

De acordo com os pesquisadores, essa vigilância e controle seriam necessários dada a 

compreensão pelo empresariado do setor de que esses profissionais possuem uma “natureza” 

impulsiva e, por essa razão, necessitam, a qualquer custo, de alguém que os controle, vigie e, 

eventualmente, puna-os. Tanto é assim que nas palestras para a integração de novos 

funcionários existe um tom ameaçador e vigilante: elas ocorrem na sede da empresa, antes do 

registro na Carteira de Trabalho do motorista; portanto, é ele quem custeia essa "integração", 

a qual tem por objetivo informar aos candidatos a motorista as normas de funcionamento da 

empresa, seus departamentos e os direitos e deveres dos futuros empregados.  

Segundo Prange (2011), tais condutas têm o objetivo de demarcar as responsabilidades 

de cada um. E assim, ao final das palestras, os ouvintes assinam um documento, no qual 

declaram que participaram da Integração e que tomaram ciência de todas as orientações.  

O segundo aspecto evidenciado a partir das análises é o atinente ao nível de pressão ao 

qual são submetidos os motoristas de ônibus a fim de realizarem o cumprimento dos horários 

estabelecidos. Esse fator é enfatizado nas pesquisas desenvolvidas pelos autores Bezerra et al. 

(2011), Caiafa (2002), M. M. Costa et al. (2011), Gianasi e Borges (2009), Pinto e Neves 

(2009) e Prange (2011), dando destaque ao pouco tempo de pausa entre uma viagem e a 

seguinte. Nesses estudos, observou-se que a significativa ausência de tempo, inclusive para 

realização das refeições, favorece a predominância de maus hábitos alimentares nos 

trabalhadores, conforme já mencionado.  

Vale ressaltar que a menção da variável tempo foi verificada em boa parte das 

publicações analisadas. Notadamente, o tempo, em sua dimensão cronológica, é 
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frequentemente considerado na atividade profissional de motorista. Aliás, no caso específico 

dos motoristas de ônibus urbano, o tempo é o principal ingrediente dessa atividade, haja vista 

o que o serviço de transporte vende é o deslocamento de um lugar para outro. O lucro é 

gerado à medida que as passagens são vendidas: quando os passageiros entram e pagam por 

seu lugar. Em outras palavras, o motorista só produz quando um determinado número de 

passagens é vendido em dado período de tempo. E é, justamente, sobre o tempo de trabalho 

que vai incidir de forma mais direta o controle do capitalista (CAIAFA, 2002). 

Pinto e Neves (2009), por outro lado, ao mencionarem o fator tempo como elemento 

central na atividade desses profissionais, elucidam os debates de normas em jogo nessas 

situações de trabalho: apontam que a gestão do tempo, diante dos equívocos da prescrição e 

das variabilidades enfrentadas por esses profissionais, consiste em um debate de normas, 

inseridas em um universo de valores, que se dá em torno de exigências prescritas – conduzir 

um número mínimo de passageiros por viagem, sem atrasá-la –, e também valores não 

dimensionados – preservação da própria saúde e a cordialidade com os passageiros, por 

exemplo. Por sua vez, as relações com os passageiros ganham destaque também nas análises 

de Zamboni e Barros (2012).  

Nesse sentido, o rigoroso cumprimento dos horários se torna uma tarefa de 

significativa demanda ao profissional, diminuindo a possibilidade de pausas reais e de 

descanso. Vale aqui mencionar que esse último aspecto também foi verificado em uma 

empresa pública de transporte coletivo (BRUNORO et al, 2012), onde os autores 

identificaram que a excelência das operações não depende apenas das decisões 

organizacionais, mas, fundamentalmente, das cotidianas regulações dos profissionais, 

objetivando a eficácia do serviço. Apesar disso, tais regulações se desenvolvem por meio de 

significativos custos à saúde desses trabalhadores, sendo continuamente negligenciadas pelos 

gestores. 

Em uma publicação científica que discute a influência tecnológica na evolução das 

condições ergonômicas no posto de trabalho, foi observado que, com o passar das horas, as 

posturas dos trabalhadores tornam-se inadequadas, corolárias ao aumento da velocidade dos 

movimentos decorrentes de atrasos nos horários e de paradas nos pontos e terminais 

(NASCIMENTO, GONTIJO, 2004). Foram também verificadas percepções ambíguas, sendo 

relacionadas às inserções de sistemas tecnológicos no trabalho como, por exemplo, a 

bilhetagem eletrônica e a utilização de câmeras de monitoramento. Esses recursos tendem a 

melhorar a qualidade de vida e a reduzir o comprometimento corporal, mas não são 
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suficientes no sentido de compensar a deterioração salarial e a intensificação do trânsito, 

dentre outros aspectos.  

Ainda no que tange à análise sobre a atividade e as condições de trabalho, Querido et 

al (2012) verificaram que a superlotação dos ônibus dificulta a visibilidade do trânsito e que 

aliada à necessidade de dar trocos com o carro em movimento intensifica, consideravelmente, 

a possibilidade de acidentes. Note-se que essas mesmas relações também foram observadas 

por Brunoro et al. (2012), mencionando indícios de distúrbios psíquicos referentes ao 

trabalho, particularmente corolários dos casos de assaltos. 

Por outro lado, os autores Assunção e Silva (2013) observaram necessidades de 

melhoria nas condições de trabalho nessa profissão. Dentre elas, mencionam ser necessária a 

criação de dispositivos de escuta dos trabalhadores vítimas de violência no trabalho e o 

aumento dos salários – atualmente representando os menores valores proporcionais aos custos 

de produção –, assim como a necessidade de diminuição das horas extras, sugerindo ainda a 

redução da carga horária semanal de trabalho para os motoristas de ônibus. 

 

 

1.1.4 Atenção! Desnível na via: A qualidade dos serviços e o poder público  

 

 

O sistema de concessão dos serviços de transporte coletivo urbano no Brasil se 

constrói na relação público-privada. Nesse sentido, observamos, na gestão desse serviço, 

características de um viés neoliberal. Assim, de acordo com Zamboni e Barros (2013), 

mostra-se um novo modo de funcionamento do capitalismo, cujo modelo não é mais a fábrica 

como corpo disciplinar, mas a empresa como um meio de utilização de um poder exercido, a 

fim de expandir a lógica disciplinar com relação ao controle dos empregados.  

Ainda sobre esse aspecto, verificamos que apenas na publicação de Zamboni e Barros 

(2014) encontramos a exclusividade dado ao viés político das lutas ligadas ao tema do 

transporte coletivo urbano, embora diversas pesquisas mencionadas a seguir reflitam e 

suscitam discussão a respeito das consequências do modelo público-privado na gestão sobre o 

trabalho do motorista de ônibus e sua decorrente influência na qualidade da prestação do 

serviço.  

De acordo com este estudo, as lutas de resistência retratadas tanto pelos movimentos 

sociais, em geral, de estudantes, quanto pelos próprios trabalhadores, sendo esses 

representados pelos sindicatos, mostram-se fragmentadas à medida que há variedade delas 
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produzindo uma dicotomia entre a luta dos usuários e a luta dos rodoviários. Por sua vez, 

observamos que, no que diz respeito à representatividade sindical da categoria, ela tende a 

acompanhar influências do regime capitalista, haja vista a formação, no caso da cidade do Rio 

de Janeiro, de diferentes sindicatos reivindicadores da representatividade dessa categoria 

comportando-se como empresas, ou seja, disputando o mercado dos trabalhadores como 

consumidores de direitos trabalhistas (ZAMBONI, BARROS, 2014). 

Nesse contexto, esses autores sugerem o debate sobre os modos de gestão desse 

serviço para a invenção de práticas produtivas divergentes da lógica do capital, de tal maneira, 

que se possa conectar às lutas por transporte coletivo urbano, mediante a análise das questões 

geradoras dessa insatisfação. Assunção e Medeiros (2015), por outro lado, destacam a 

correlação das tensões entre o objetivo de lucro das empresas versus a redução no valor das 

passagens, sendo essa última reivindicada pelos passageiros. Nessa lógica, segundo os 

autores, são sacrificados os salários desses trabalhadores, aliado às condições de trabalho, 

incidindo tais variáveis em medida considerável sobre a saúde dos motoristas, bem como 

sobre a qualidade dos serviços prestados. 

A esse respeito, Prange (2011) identifica no caráter privado do serviço concedido a 

empresários a existência de atravessamentos nos movimentos que se dão nos ônibus: desde o 

controle da velocidade até a contabilização das passagens vendidas, afetando o tratamento 

dispensado aos passageiros, no sentido de que novas facetas da exploração capitalista 

emergem nesse cotidiano tanto para os trabalhadores quanto para os usuários. 

O transporte é tratado como produto à venda e não como direito, à medida que a 

mobilidade urbana sofre uma interpelação vetando o contágio, a mistura, os fluxos sociais, a 

coletividade entre os diferentes, dado que o direito ao ônibus com um intervalo menor entre 

um carro e outro se restringe aos dias chamados úteis.  

Nos dias de lazer, ou seja, nos finais de semana e feriados, o alto valor da tarifa e o 

maior intervalo de tempo entre um ônibus e o seguinte são fatores que consideramos 

inibidores dessa mistura de classes sociais, visto que os mais pobres vindo das periferias 

depois de uma semana inteira de trabalho acabam por restringir suas atividades de lazer aos 

locais onde residem reduzindo, assim, a possibilidade dessa mistura de classes, que sempre foi 

uma das características da população carioca ao frequentar a praia – um espaço democrático, 

por excelência, nesta cidade. 

Verificamos também na publicação de Silveira, Abreu & Santos (2014) certo destaque 

ao papel preponderante dado ao motorista de ônibus, na percepção dos usuários, concernente 

à qualidade do serviço prestado, haja vista que é o motorista quem está em contato direto com 
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os clientes/passageiros. Ao mesmo tempo, recai sobre ele uma série de objeções quando o 

serviço é mal prestado, pois esse profissional é feita toda cobrança e reclamação referentes a 

melhores serviços de transporte de ônibus urbano. 

Verificamos também que foram observados efeitos positivos do trabalho nos processos 

de subjetivação dos trabalhadores, tais como, o desenvolvimento de competências e de 

sentidos sobre o trabalho. Por sua vez, no que diz respeito aos efeitos positivos do trabalho, 

Schwartz & Durrive (2010) nos informam que tais efeitos positivos são despertados no 

trabalhador em função do potencial de criação, que pode emergir em situações nas quais a sua 

tentativa inicial não for sempre bem sucedida. Nesse ponto, instaura-se uma negociação a qual 

proporciona a recriação desse trabalho levando-o à eficácia em sua tarefa. Essa eficácia 

proporciona ao trabalhador efeitos positivos, pois, mesmo nas dificuldades encontradas nas 

situações de trabalho, ele vive “uma experiência de reconhecer alguma coisa que é um tipo de 

recriação permanente” (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010, p.31).  

Dessa forma, a partir de um olhar ergológico da atividade, a observação permite uma 

análise múltipla, à medida que somos impedidos de observar o trabalho e os trabalhadores de 

forma estática, visto que nessa abordagem o trabalho é sempre uma atividade transformadora, 

mesmo que seja apenas tentativas de transformação, sobretudo pela ideia que recomenda que 

“a atividade é sempre um „fazer de outra forma‟, um „trabalhar de outra forma‟” 

(SCHWARTZ, DURRIVE, 2010, p.35). 

Ainda no que diz respeito a saúde do trabalhador, embora os estudos epidemiológicos 

estabeleçam nexos entre a profissão e seus respectivos agravos à saúde, são considerados 

parcialmente limitados, já que não contemplam em suas pesquisas a dinamicidade do trabalho 

e a não submissão passiva dos trabalhadores às condições em que se inserem 

(BENDASSOLLI, 2011; BRITO, 2004).  

Por outro lado, as pesquisas realizadas não permitem elencar, suficientemente, meios e 

perspectivas de ação para que tais problemas venham a ser enfrentados, até porque se verifica 

incompleta a abordagem das dimensões do trabalho nos seus delineamentos. Ademais, 

percebemos que uma concepção de saúde que se aproxima das perspectivas da Saúde 

Ocupacional, fartamente ancoradas em verificações de causalidades entre doenças e fatores de 

riscos, tende a fortalecer as perspectivas tradicionais daquilo que, em Psicodinâmica do 

Trabalho, denomina-se preventivismo (CRU, DEJOURS, 1987) – lógica clássica do campo da 

prevenção de acidentes que não tem levado a uma redução efetiva do quadro nocivo e que se 

sustenta em medidas técnicas de prevenção, sendo essas realizadas ou indicadas por 
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especialistas que não consideram, por vezes, os próprios saberes de prudência desenvolvidos 

pela trajetória do ofício em atividades concretas do trabalho.  

Essa lógica – em sintonia com uma tradição na qual a prevenção da saúde é 

apreendida como resultante da conscientização da população (MORAES, 2011) e, muitas 

vezes, é atravessada por um viés prescritivo (SANTORUM, 2006) – pode contribuir para que 

as ações de prevenção se restrinjam a políticas de vigilância e de treinamento de 

comportamentos e hábitos profissionais e de vida, previamente definidos como saudáveis, 

individualizados e desconectados das situações reais de trabalho. Isso se dá, sobretudo, porque 

poucas pesquisas se interessam pelas dimensões da atividade de trabalho e suas relações com 

processos de formação e desenvolvimento profissional.  

Essas práticas, segundo Caponi (2003), visam a normalizar condutas mais do que 

transformar condições perversas de existência, individualizam os processos de adoecimento, 

bem como podem produzir sentimentos de culpabilização por suas mazelas, além de poucas 

possibilidades de mudanças na vida concreta. Isso se comprova quando observamos que a 

única pesquisa sobre formação profissional entre esses trabalhadores que discute modelos de 

intervenção no trabalho trata de treinamento de preparação física para o ofício; em outras 

palavras, objetiva tornar os trabalhadores mais resistentes às exigências do trabalho 

(ZAVANELA et al, 2012). Além disso, poucos textos analisados sugerem que o trabalho dos 

motoristas de ônibus pode ser também uma possibilidade de produção de saúde ou de modos 

de vida, em sua positividade.  

Dessa forma, quando analisadas nas pesquisas, as diferentes dimensões do trabalho –a 

atividade, a organização e as condições de trabalho –, são apreendidas como variáveis 

independentes. Por outro lado, pautando-se mediante uma perspectiva distinta das acima 

mencionadas e por outras questões sobre o trabalho, destacamos as contribuições da 

Ergonomia da Atividade e da Ergologia. Nessa linhagem de pesquisa a experiência do 

trabalho é sempre reconfigurada pelos trabalhadores, requerendo sua apreensão como 

experiência de trabalhar, daí sua positividade (FALZON, 2007; SCHWARTZ, DURRIVE, 

2010). Assim, a experiência do trabalho é compreendida como meio possível de produção de 

saúde, mesmo que se verifique frequentemente nisso o fracasso dessa possibilidade, ou seja, o 

adoecimento (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010).  

A possibilidade de apreensão do trabalho a partir de sua positividade aponta para um 

terreno controverso de criação, conforme já dissemos, onde o adoecimento não é a única 

possibilidade de viver essa realidade. Por outro lado, o cotidiano laboral também pode ser 

vivido como um exercício frustrado de um coletivo que não consegue fazer frente à 
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organização do trabalho. Nesse caso, não se trata apenas de se entender o processo de 

engendramento do adoecer, mas também o do não adoecer, mais até do que identificar 

exclusivamente a distribuição epidemiológica de sofrimento entre pares.  

Vale salientar ainda que, até o momento, não encontramos publicações sobre 

pesquisas científicas exclusivamente abordando variáveis, tais como, a frequência, o período 

de afastamento do trabalho e a deterioração no estado de saúde dos motoristas. Também é 

digno de nota, a ausência de pesquisas específicas voltadas à situação de motoristas 

aposentados precocemente, ou afastados por problemas de saúde. Esse é um aspecto a ser 

considerado, haja vista somente participarem das etapas das pesquisas os motoristas que estão 

em plena atividade profissional. Essa consideração sobre o universo pesquisado observamos 

no trabalho de Assunção e Silva (2013). 

Diante desse contexto, verificamos a necessidade de uma reconfiguração nos desenhos 

investigativos, em particular, naqueles alusivos à inclusão de outros elementos das condições 

de trabalho. Sugerimos, inclusive, ampliação de estudos sobre a atividade de trabalho que 

considerem a importância do coletivo nas transformações da realidade de trabalho. Dessa 

forma, embora imprescindíveis, tais estudos precisam provocar o diálogo com os motoristas 

de ônibus da cidade do Rio de Janeiro no sentido de escutar suas contribuições e 

necessidades.  

Em outras palavras, observamos que se fala sobre o motorista, mas pouco com o 

motorista. Faz-se necessário ouvi-lo atentamente: em seus êxitos, frustrações, necessidades. 

Para tanto, gostaríamos de sugerir a elaboração de mais estudos, pautados em uma relação 

dialógica entre pesquisadores e trabalhadores, considerando um processo de coanálise, no 

qual os motoristas ocupem também o lugar de analistas do seu trabalho, propriamente dito.  

No tópico a seguir, apresentamos a conceituação de ofício para a Clínica da Atividade, 

no entendimento de que, no trabalho, o homem não é limitado a fazer parte de sua 

organização simplesmente como integrante de um sistema de tratamento de informações ou 

ainda como uma simples ferramenta. Nosso objetivo com essa introdução, procura explicitar 

que em uma prática profissional há muito mais do trabalhador sendo utilizado do que tão 

somente sua força de trabalho, pois há em sua experiência uma dinâmica de fatores psíquicos 

pertencentes ao trabalhador que não são estáveis: de um lado emoção e cognição, à medida 

que se cultivam mutuamente, formam um círculo virtuoso; do outro lado, são encaminhadas a 

um círculo vicioso que conferem à pressão emocional ao desempenhar sua tarefa, dando a 

essa pressão um sentido positivo ou negativo, sendo esse sentido assumido no desempenho de 

sua tarefa que leva à mudança das relações entre as emoções e cognições – o intelecto e as 
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emoções se justapõem em proveito do poder de agir do trabalhador na situação concreta de 

trabalho e ainda sobre si mesmo (CLOT, 2010, p.17). 

Neste caminho, sentido da atividade que diz respeito diretamente ao desenvolvimento 

do poder de agir, regular e afetar as emoções e cognições, quando uma atividade é realizada 

pelo trabalhador, ela se torna o núcleo de investimentos vitais desse profissional, uma vez que 

essa atividade provoca mudanças nos contexto, pois “a existência da atividade em um 

contexto só é possível ao produzir um contexto para existir” (CLOT, 2010, p.8). 

Quanto ao desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores cuja origem e direção 

são duplas para que ele ocorra, Clot sublinha a necessidade da alternância entre os sentidos do 

trabalho, bem como da utilização de valores da eficiência do trabalho bem-feito que consiste 

em ser capaz de realizar outra coisa com os meios que se tornaram disponíveis. Sendo assim, 

os trabalhadores estabelecem novas relações com os objetos, com os outros e consigo mesmo; 

portanto, seu poder de agir é uma conquista estabelecida junto àqueles que dividem o seu 

trabalho e os seus objetos que produzem uma esfera profissional transformável e inacabada. 

 

...o objeto não está em um mundo neutro e impessoal... A relação com o objeto 

nunca é um monólogo porque o próprio objeto é transbordante de vitalidade 

dialógica do social, incluindo os antagonismos de interesses. O objeto é um „objeto-

vínculo‟, desde sempre ligado ou desligado. O objeto da atividade não está somente 

na sociedade em que ele pode desenvolver-se. A sociedade está também no objeto 

da atividade, graças a que ela tem uma história possível (CLOT, 2010, p. 26). 

 

Assim, a partir da conceituação de ofício desenvolvida pela Clínica da Atividade, 

existe o pressuposto que, para que uma atividade de trabalho aconteça, o trabalhador faz uso 

de arcabouços psíquicos, ou seja, um sujeito cuja constituição é também histórica, na qual o 

motorista trabalhador acrescenta o que é pessoal, de seus valores e seus sentimentos ao 

desenvolvimento do seu trabalho. Segundo Clot (2010), até mesmo um gesto repetitivo é 

único (p.29), sendo que sua análise continua na página 19, quando afirma que todo o corpo 

participa da atividade de trabalho mesmo à sua revelia: 

 

Vamos situar-nos, agora, do ponto de vista do sujeito: ele é o centro da alternância 

funcional que opõe o poder de agir a ele mesmo, „incorpora‟ e integra – no duplo 

sentido do termo – sua atividade, não sem resíduos, que são tantas possibilidades 

não realizadas. Ele transforma seu organismo fisiológico, quase sempre, à sua 

revelia, em um corpo vivido, verdadeiro órgão funcional de sua atividade. Dotado de 

sensibilidade, ele forma um só com a matéria (Il fait „corps avec la matière‟), que se 

torna não só objeto de sua atividade, mas seu meio, constituindo assim o 

instrumento de sua vitalidade: o sujeito forma um todo com seus instrumentos 

(CLOT, 2010, p.19). 
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Esse modo de conceber as relações entre o trabalhador e o seu trabalho redimensiona 

formas clássicas de análise do trabalho que priorizam as investigações individualizadas, 

alicerçadas nos comportamentos no trabalho, à medida que evidenciam aspectos culturais e 

pessoais presentes nas situações de trabalho (SANTORUM, 2006, p.49). 

Como se pode observar, toda a situação de trabalho é coletiva, ao final de tudo, e essa 

afirmação confere ao trabalho um alto grau de complexidade e responsabilidade individual e 

coletiva dos trabalhadores. No que diz respeito à conceituação de trabalho apresentada por 

Karl Marx, em seu livro O Capital (1980), pressupõe o trabalho como atividade unicamente 

humana, em que o trabalhador utiliza o seu corpo para satisfazer suas necessidades, sujeitando 

e modificando a natureza de acordo com elas. 

No texto de Schwartz (2011) Conceituando o trabalho visível e o invisível, 

encontramos acréscimos à conceituação de Marx, à medida que inclui características sociais à 

definição de trabalho. O Congrés Annuel du Centre des Travaux Historiques et Scientifiques 

(2002) propunha que "em todas as sociedades, quaisquer que sejam os lugares ou as épocas, 

os homens e as mulheres trabalham, ou seja, envolvem seus corpos em uma atividade 

socialmente programada que visa a produzir os meios materiais de suas existências".  

Essa natureza social que caracteriza o ser humano, proporciona a ele uma relação 

dialética, possibilita a inclusão da afetividade no conceito de atividade de trabalho proposto 

por Clot (2002):  

 

A atividade é, na realização efetiva da tarefa – a seu favor, assim como, às vezes, 

contra ela – produção de um meio de objetos materiais ou simbólicos, de relações 

humanas ou, mais exatamente, recriação de um meio de vida. A atividade – prática e 

psíquica – é sempre a sede de investimentos vitais: ela transforma os objetos do 

mundo em meio de viver ou fracassa ao fazê-lo. Em vez de ser determinada 

mecanicamente por seu contexto, a atividade dos sujeitos no trabalho implica a 

metamorfose desse contexto (CLOT, 2002, p.8).  
 

Dessa maneira, no presente trabalho de pesquisa entendemos ser indissociável o 

homem ou a mulher em todos os seus contextos: familiar, social, religioso, profissional, por 

exemplo. O trabalhador é um ser integral, não fazendo parte da abordagem deste estudo a 

lógica que tende a ser propagada pelo sistema capitalista e presente no cotidiano.  

Tal lógica pressupõe que o trabalhador ao chegar em seu trabalho deve esquecer-se de 

sua vida familiar, por exemplo, especialmente os problemas advindos dela, buscando eliminar 

ao máximo os obstáculos à produtividade, tal como a ilusão taylorista/fordista, segundo a qual 

é possível separar o trabalho e o pensamento, e cuja a organização do trabalho “se apoiou 

visivelmente sobre um parcial desconhecimento do que é a atividade industriosa humana” 
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(SCHWARTZ, 2011). Ainda de acordo com Schwartz (2011), essa forma de gerenciamento 

chegou ao seu limite aproximadamente na década de 60 do século passado, quando foi 

constatada a impossibilidade da simplificação do trabalho em operações muito elementares.  

Nesse aspecto, nos alinhamos a Clot no sentido de conferir ao ofício essa integralidade 

indissociável inserida nos contextos de trabalho, à medida que ele ressalta em seus escritos a 

importância da coletividade no trabalho. Consideramos ainda a abordagem da “questão social 

do trabalho”, explicitada claramente em seu livro Trabalho e poder de agir (2010), referindo-  

-se à Psicologia do Trabalho, colocando em prática pressupostos da Clínica da Atividade na 

qual possa contribuir “no desenvolvimento dos sujeitos no trabalho, incluindo ferramentas, 

coletivos e organizações” (CLOT, 2010, p.12). 

Uma vez compreendido que o trabalho humano é fundamental para a constituição dos 

sujeitos e das coletividades e, portanto, muito importante para a organização da vida social 

(CLOT, 2006), a definição de Ofício está profundamente articulada com o trabalhador, fonte 

potencial em agir sobre si e sobre o mundo, especialmente a realidade na qual está inserido 

esse trabalhador. O conceito de Ofício proposto por Clot (2010), portanto, confere ao 

trabalhador um status de protagonismo em seu trabalho, à medida que concentra seu foco de 

análise na atividade profissional de maneira ampla e variada, considerando aspectos 

psíquicos, biológicos e sociais de forma indissociável conferindo, inclusive às dimensões 

subjetivas forças motrizes da atividade, quando afirma, conforme já dissemos, que: 

 

O homem no trabalho não se limita a ser um simples sistema de tratamento da 

informação, tampouco uma simples ferramenta de trabalho dotada de uma força 

mecânica mais ou menos sob controle (CLOT, 2010, p.4). 

 

Clot também desenvolve a importância da história coletiva no trabalho ao elaborar o 

conceito de gênero profissional, no qual ele afirma se tratar dessa história coletiva na qual o 

trabalhador encontra as raízes de seu ofício, já que o coletivo garante ao trabalhador a 

socialização e a identificação de sua comunidade de trabalhadores, à medida que “se 

desenvolvem três processos distintos nas cenas sociais: a elaboração de uma competência 

específica, o acesso a identidade e a edificação das regras sociais” (CLOT, 2010, p. 283). 

Com essa noção, consideramos que no gênero estão os antecedentes, sejam eles 

gêneros do discurso sejam gêneros de técnicas, encontram-se uma memória transpessoal do 

ofício, ou seja, são atos de trabalho convencionados ou deslocados adotados pelo coletivo de 

trabalhadores. Esses antecedentes históricos, que formam um “diapasão profissional”, 

permitem aos trabalhadores suportar as imprevisibilidades contidas no cotidiano profissional, 
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sendo ainda “por intermédio do gênero que os trabalhadores se avaliam e se julgam 

mutuamente, além de cada um deles avaliar sua própria ação” (CLOT, 2010, p.125). 

O caráter transitório e histórico do gênero profissional se torna evidente, à medida que 

toma emprestado os meios de uma história profissional coletiva e transitória por se permitir 

receber as influências dos estilos profissionais, que são a reformulação do gênero pelos 

trabalhadores, com o objetivo de permitir a restauração do poder de agir dos profissionais em 

situações reais de trabalho, à proporção que ocorrem ajustes e aperfeiçoamento do gênero, 

quando esse não mais satisfaz às exigências da ação havendo, portanto, uma “interioridade 

recíproca entre estilos e gêneros profissionais, pois o estilo participa do gênero ao qual 

fornece o seu modo de ser” (CLOT, 2010, p.126). 

Todavia, gostaríamos de sublinhar que nem todos os obstáculos à realização do 

trabalho são superados pelas prescrições da tarefa e pelas reinvenções do coletivo de 

trabalhadores. Desse conflito, o trabalhador faz uso tanto dos recursos do gênero profissional 

quanto da experiência com a tarefa, utilizando o recurso pessoal do ofício, porque ele já 

domina tanto a instância impessoal – prescrições – quanto a instância transpessoal do ofício – 

gênero profissional –, graças ao recurso interpessoal do coletivo de trabalho. 

Ainda no que se refere à coletividade, Clot (2010) desenvolve a diferenciação entre 

trabalho coletivo e coletivo de trabalho:  

 

O coletivo de trabalho é o instrumento do trabalho coletivo; ele é seu arcabouço, sua 

morfologia. Através de esquemas genéricos, ele conserva o que faz jurisprudência 

para o trabalho coletivo, fixando os precedentes que servem de referência para os 

casos semelhantes que venham a manifestar-se na atividade coletiva em curso. Ele 

condensa os resumos coletivos que formam outros tantos esquemas sociais „pré-

trabalhados‟, destinados a ser ativados ou desativados em cada ação singular 

(CLOT, 2010, p.34). 

 

Com base nessa argumentação, Clot amplia ainda mais a discussão sobre trabalho 

coletivo e coletivo de trabalho, quando propõe a conceituação de Ofício na qual, além do 

Ofício conter a história, a memória profissional coletiva, as dimensões do ofício são “ao 

mesmo tempo pessoal, interpessoal, impessoal e transpessoal” (CLOT, 2010, p.290). Essas 

instâncias do ofício, vivenciadas pelo trabalhador simultaneamente é que torna possível o seu 

desenvolvimento. 

Todas essas instâncias do ofício em movimento mostram que, para que haja um ofício, 

é necessário que o trabalhador faça parte de uma comunidade profissional, que possui uma 

história, um patrimônio coletivo no qual fazem parte os fracassos, o não realizado, as questões 

sem respostas, as conquistas. Esse pertencimento a uma comunidade profissional, quando 
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incorporada ao cotidiano de trabalho do profissional, torna-se um instrumento de trabalho, 

mas quando há uma privação por algum motivo desse patrimônio que é coletivo, a atividade 

individual fica desnorteada. “Em resumo, nessa função, o ofício é, na atividade, um 

instrumento ao mesmo tempo técnico e psicológico para cada sujeito. Ele é simultaneamente 

relativo ao objeto trabalhado a si mesmo e aos outros” (CLOT, 2010, p.287). 

Assim, a instância impessoal do ofício diz respeito às prescrições da organização do 

trabalho: essas prescrições são um recurso fundamental para o desenvolvimento da atividade, 

por isso devem ser bem definidas, especialmente para os trabalhadores mais novos (CLOT, 

2010). A instância transpessoal do ofício ocorre quando o trabalhador acessa a história e a 

memória profissional, não estando previstas nas prescrições estabelecidas na organização. 

Trata-se do acesso ao gênero profissional, que não pertence a ninguém, por ser do coletivo de 

trabalhadores. Com a experiência profissional, o trabalhador propõe, para a realização de seu 

ofício, uma transgressão ao gênero, realizando uma estilização do processo de trabalho, 

oferecendo a ele a sua „marca pessoal‟, garantindo uma alteração à prescrição oficial para a 

realização da sua atividade (CLOT, 2010). 

A instância interpessoal do ofício se realiza na motricidade dos diálogos realizados 

entre os pares sobre o real do trabalho. O ofício encontra vida nos diálogos entre os 

trabalhadores, por esse motivo, eles também são responsáveis pela vitalidade do seu ofício 

(CLOT, 2010, p.290). 

Esse é um ciclo que se inicia com a instância impessoal do ofício e termina, como 

vimos, na instância pessoal (CLOT, 2010, p.298). Esse ciclo, quando possível nas situações 

de trabalho, produz saúde à medida que o trabalhador se reconhece em sua atividade, sente-se 

bem nela, e sentir-se bem “é ser o sujeito ou os sujeitos de uma atividade mediatizante no 

decorrer da qual progride o poder de agir” (CLOT, 2010, p.299). 

No tópico que se segue, destacamos a instância impessoal no ofício de dirigir ônibus 

na cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, no capítulo a seguir, viajaremos pela história da 

estruturação desse ofício na cidade do Rio de Janeiro, não como um ponto de partida, haja 

vista que, de acordo com Rodrigues (2001), “o corpo na história”, constatamos que o passado 

não é passado, pois está influenciando o presente.  

Além disso, apresentamos breves considerações sobre aspectos históricos e estruturais 

da oferta do serviço de transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro.  
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1.1.5 Os aspectos “impessoais” do ofício na atividade de dirigir ônibus na cidade do Rio de 

Janeiro  

 

 

Conforme já vimos, o ônibus caracteriza o cotidiano de centenas de trabalhadores na 

cidade do Rio de Janeiro; perpassa a relação de forças entre interesses privados e 

publicamente constituídos em nosso país. Notadamente, verificamos que tais interesses têm se 

manifestado, ao longo da história, em posições essencialmente antagônicas; antagonismo esse 

que, por sua vez, se manifesta em nossos dias sutilmente aprimorado.  

A exposição desse panorama é de fundamental importância para se compreender o 

contexto em que se inscreve a profissão de dirigir ônibus nesta cidade. Procuramos apresentar, 

no presente capítulo, a relação de forças existentes nos vínculos que permeiam esse ofício na 

concessão desse serviço público trazendo, neste momento, a citação de Guérin, na qual ele 

reflete em seu livro Compreender o trabalho para transformá-lo sobre a impossibilidade de 

se analisar o trabalho em suas condições sem levar em consideração o funcionamento global 

das instituições e suas escolhas em todas as áreas, sejam elas técnicas, organizacionais e 

sociais (p.10). 

Note-se que esse serviço possui considerável abrangência, haja vista o fato de o 

transporte coletivo rodoviário ser responsável por cerca de 70% dos deslocamentos na cidade 

do Rio de Janeiro, conforme anteriormente explicitamos.  

Isso posto, a seguir apresentamos a sistematização do estudo que realizamos sobre a 

organização do sistema de transporte rodoviário na cidade do Rio de Janeiro, iniciando com 

um breve histórico da origem do sistema de transporte por ônibus nesta cidade. Na sequência, 

explicitamos os objetivos da Secretaria Municipal de Transporte, e de como tem sido sua 

atuação, no sentido de garantir a qualidade desse serviço aos usuários. Vale salientar que a 

sistematização a seguir apresentada busca, dentre outros aspectos, dar visibilidade às 

diferentes fontes de normatização desse ofício. 

Nesse ponto, também são apresentadas as empresas que constituem os consórcios para 

operação das linhas de ônibus, bem como o sindicato patronal – o Rio Ônibus. Constitue, 

inclusive, este tópico, em uma descrição sucinta dos procedimentos acerca da primeira 

licitação na cidade do Rio de Janeiro para a concessão do serviço, ocorrida somente no ano de 

2010; em outras palavras, apenas no presente século XXI se deu esse procedimento público de 

tamanha relevância para a cidade e seus cidadãos, notadamente, para os usuários e os muitos 
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rodoviários da cidade do Rio de Janeiro que se utilizam do serviço de transporte rodoviário 

urbano carioca e trabalham no sistema de transporte rodoviário por ônibus.  

Vale mencionar que, concomitantemente ao andamento deste trabalho de pesquisa, 

encontrava-se em curso o processo de racionalização das linhas de ônibus da cidade carioca, o 

qual havia se iniciado no dia 3 de outubro de 2015. Quanto a esse item, foram analisadas 

algumas repercussões desse processo no trabalho do motorista. Dentre elas podemos citar, por 

exemplo, o temor dos motoristas de ônibus frente à possibilidade de desemprego, cuja chance 

havia aumentado em decorrência da extinção de linhas, haja vista que nem todos os 

profissionais empregados naquele momento foram realocados para integrarem a equipe dos 

ônibus BRT‟s, do termo da língua inglesa Bus Rapid Transit [Transporte rápido por ônibus]. 

 

 

1.1.6 A origem do sistema de transporte rodoviário no Rio de Janeiro: Breve histórico  

 

 

O sistema de transporte por ônibus na cidade do Rio de Janeiro se desenvolveu ao 

mesmo tempo em que ocorria um processo gradual de deterioração de sua rede ferroviária. 

Foi no ano de 1927, de acordo com Caiafa (2002), que surgem as primeiras empresas de 

ônibus, sendo algumas delas existentes até os dias atuais. Dentre essas companhias, 

destacamos: a empresa Santa Maria vinculada, atualmente, ao Consórcio Transcarioca; e a 

empresa Paranapuã, ao Consórcio Internorte. Por sua vez, no que tange aos consórcios 

mencionados, esses representam a forma de organização mais recente do sistema de transporte 

rodoviário urbano da cidade do Rio de Janeiro, cuja descrição abordaremos ao longo do 

presente tópico. 

Ocorre que, já na década de 1940 o transporte por ônibus começou a se tornar o 

principal meio de transporte da cidade. Naquela época, isso se deu por meio dos denominados 

“lotações” – veículos desprovidos de itinerário regulado pelo poder público, mas que, no 

entanto, foram popularizados em função de sua flexibilidade e rapidez de circulação. Se 

viabilizava, dessa maneira, o transporte do carioca por áreas da cidade ainda não servidas por 

outro meio de transporte. Os lotações eram veículos que dispunham de lotação máxima de 21 

passageiros. Vale mencionar que essa modalidade de transporte urbano foi extinta da cidade 

do Rio de Janeiro quando o Estado resolveu interferir, mais ativamente, na regulamentação 

dos transportes.  
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Nos anos 1960, consolida-se o modelo rodoviário por ônibus como a principal meio de 

locomoção na cidade do Rio de janeiro uma vez que, em 1963, os lotações foram proibidos de 

circular pela cidade, em decorrência, inclusive, do processo de extinção dos bondes elétricos, 

o que se deu por completo no ano de 1964. Dessa forma, o ônibus passa a ser o único veículo 

rodoviário no transporte coletivo. “Como resultado, houve uma grande onda de fusões e 

aquisições, principalmente dentre os donos de pequenas frotas de lotações, que se associavam 

em novas empresas de ônibus” (MATELA, 2014).  

Note-se que essas associações que ocorriam entre os proprietários dos lotações, 

permitiam uma melhor adequação às novas exigências da época diante de uma também nova 

legislação, que fora instaurada mediante a constituição do Plano de Transporte Coletivo, de 

acordo com o Decreto n.º 13.965, de 4 de agosto de 1958. Tal regulação, caracterizada pelo 

regime jurídico da permissão, era desprovida tanto de um prazo de validade para a permissão 

do serviço quanto de direitos e obrigações do permissionário, bem como não dispunha de um 

plano de avaliação e reavaliação periódica na prestação do serviço ao longo do tempo.  

No que tange, especificamente, ao regime jurídico da permissão, embora estipule um 

vínculo jurídico, trata-se de um ato mais simplificado, em comparação ao regime de 

concessão, por exemplo, haja vista ser menos regrado, sem prazos definidos para a validade 

na prestação dos serviços, e não dispor de qualquer formalidade na avaliação dos serviços 

prestados, conforme foi o caso mencionado no Decreto.  

Nesse particular, não existe um termo jurídico no qual fiquem estabelecidas de 

maneira explícita os direitos e as obrigações das permissionárias, além do notório tratamento 

de preferência existente no caso mencionado anteriormente, concedido a quem já explorava 

determinada linha, considerando ser aquele o itinerário mais próximo ao da nova linha. 

Note-se ainda que uma característica relevante nesse sistema, é o intenso processo de 

concentração de capital que já ocorria à época, por meio de operações de fusões de empresas 

do setor, assim como dos desmembramentos organizacionais. Essas operações de fusão 

tinham por objeto a introdução de novos membros das famílias dos empresários na gestão dos 

negócios criando-se, para isso, novas diretorias, sendo que os dirigentes das empresas se 

mantinham os mesmos (CAIAFA, 2002). Por essas e por outras peculiaridades, essa década 

foi muito relevante na história do transporte coletivo e, em caráter especial, na estruturação 

das futuras configurações de gerenciamento desse serviço pelo poder público.  

Ainda de acordo com Matela (2014), em seus estudos sobre a reestruturação urbana 

neoliberal na cidade do Rio de Janeiro, um dos desdobramentos dessa política, em termos 

práticos, foi a entrega ao setor privado do planejamento do sistema de transporte rodoviário, 
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no qual a Prefeitura autorizava as decisões sustentadas pelas empresas que operavam esse 

setor de serviços. E, por sua vez, as empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro passaram 

a ter seu poder econômico e político reforçado, obtendo cada vez mais influência sobre as 

políticas e os investimentos públicos no setor no qual atuavam intensamente.  

Por outro lado, na década de 1980, outro fator relevante que se verifica no processo 

histórico do setor de ônibus na cidade carioca é que, em 1985, através do Decreto n.º 

8.711/85, o governador Leonel Brizola encampou 16 empresas de ônibus, consideradas de 

utilidade pública, com o objetivo de realizar, de maneira direta, a gestão do sistema de 

transporte. De acordo com matéria do Jornal do Brasil, publicada no dia 7 de janeiro de 1988, 

tal procedimento de encampação se deu em decorrência da reação do então governador 

Leonel Brizola à decisão dos empresários do setor de retirarem 60% da frota da cidade no dia 

das eleições municipais. Tal ato governamental, por sua vez, durou alguns poucos meses, pois 

veio a ser desfeito no ano de 1989, pelo sucessor de Leonel Brizola, o então governador 

Moreira Franco, mediante publicação do Decreto n.º 13.186, de 14 de julho de 1989, quando 

as mesmas 16 empresas foram devolvidas aos seus proprietários anteriores.  

Note-se que, ainda no governo de Leonel Brizola, as linhas de ônibus cariocas 462 e 

463, foram inauguradas. Ambas faziam a ligação rodoviária de norte a sul da cidade pelo 

Túnel Rebouças. A criação desse corredor foi inovadora para a cidade carioca, pois permitiu a 

aproximação entre os extremos norte/sul da cidade em menor tempo. Na época, de acordo 

com a reportagem Nuvens sob o sol de Ipanema (a que já foi paraíso), datada de 4 de 

novembro de 1984, de autoria de Joaquim Ferreira dos Santos, do Jornal do Brasil, esse ato 

governamental provocou muita polêmica, com alguns frequentadores das praias reclamando 

da presença dessas pessoas do subúrbio que chegavam lá de ônibus, e, inclusive, dos próprios 

ônibus, pois ocupariam espaço demais na Zona Sul, área nobre da cidade do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, concordamos com a afirmação de Caiafa (2002), na qual se verifica que 

a força do transporte coletivo, aquilo que o torna aliado da cidade é justamente a produção de 

heterogeneidade dentre as diferentes classes sociais, idades, convicções religiosas, origens 

étnicas; em outras palavras, o fato de misturar, de alguma forma e em algum grau, a 

população.  
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1.1.7 Chegamos a um outro ponto. Será?  

 

 

Uma das características do sistema de transporte por ônibus na cidade do Rio de 

Janeiro é a predominante e constante presença, ao longo das décadas, do setor privado no 

fornecimento de tal serviço público, explorado majoritariamente por aquele mesmo setor, 

mediante a permissão pública. Nesse contexto, é digno de nota que, pela primeira vez na 

história da cidade do Rio de Janeiro, um processo de licitação pública objetivando 

regulamentar a concessão de suas linhas de ônibus ocorra somente no ano de 2010, e com a 

promessa de oferecer à sociedade um sistema renovado.  

Nesse aspecto, vale salientar que, de maneira geral, a grande propaganda motivadora 

da privatização é o argumento neoliberal de que, quando privatizado, o serviço a ser oferecido 

no novo formato privatizado ficará perfeitamente otimizado da realização do serviço à sua 

manutenção. Em outras palavras, tal discurso procura apresentar a privatização pura do 

serviço como a solução para os problemas de mobilidade.  

No entanto, quando nos atemos a realizar, como o fazemos na Pesquisa de Campo, um 

exame do dia a dia dos rodoviários e usuários, podemos verificar que tal modelo privado 

ainda não funciona de maneira adequada, ou conforme fora propagandeado quando de sua 

campanha de implementação. O fato é que a realidade posterior ao procedimento licitatório 

ocorrido no setor não condiz com as informações amplamente anunciadas a partir da proposta 

da licitação da Prefeitura. Tal aspecto é notório quando, apesar dos investimentos já 

realizados na frota, por exemplo, o serviço ainda se mantém com sua qualidade aquém do 

nível mínimo necessário ao bom atendimento à população de trabalhadores do setor e de 

usuários, carentes de um serviço com um bom nível de qualidade.  

Pretendemos também destacar no presente tópico as características da organização do 

sistema de transporte por ônibus na cidade do Rio de Janeiro, apresentando o papel da 

Secretaria Municipal de Transportes e sua Subsecretaria de Sistema de Transporte público por 

ônibus e seus objetivos de trabalho, bem como os de suas subsidiárias e respectivas 

participações na organização do trânsito da cidade. Abordamos, inclusive, as mudanças 

ocorridas no sistema a partir da criação dos consórcios vencedores da licitação no ano de 

2010, culminando com a fase da racionalização de linhas de ônibus iniciadas em 2015.  
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1.1.7.1  Secretaria Municipal de Transportes – SMTR 

 

 

A Secretaria Municipal de Transportes é o órgão público responsável pela promoção 

da melhoria da qualidade do transporte público de passageiros, e por acompanhar, por meio 

da Subsecretaria de Sistema de Transporte Público por Ônibus, ações governamentais que 

visem à execução e fiscalização dos contratos de concessão, cujas informações apresentamos 

a seguir.  

A SMTR possui por competência regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço por 

ônibus pelas empresas concessionárias, e zelar pelo direito de ir e vir dos cidadãos no menor 

tempo possível com conforto e segurança. Essas atribuições inerentes à SMTR são planejadas, 

avaliadas e controladas para o atendimento à população nas áreas de trânsito
2
.  

Explicitaremos nos próximos parágrafos algumas dessas empresas e instituições, bem 

como sua contribuição para a organização do trânsito na cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

1.1.7.2  Companhia de Engenharia de Tráfego – CET-Rio  

 

 

A CET-Rio é uma empresa de economia mista na qual a Prefeitura da cidade do Rio 

de Janeiro detém participação societária majoritária. Trata-se da companhia estatal 

responsável pela organização e o gerenciamento do trânsito. É a empresa encarregada de 

fornecer as estatísticas de volume diário nas principais vias da cidade, bem como a 

responsável por elaborar estatísticas a respeito de colisões, acidentes, atropelamento, 

capotagens, dentre outras situações ocorridas no trânsito.  

 

 

1.1.7.3  Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RJ  

 

 

Criada em 1992, essa autarquia municipal atua no trânsito da cidade do Rio de Janeiro 

uniformizada e desarmada. Sua função é a de fiscalizar, organizar e orientar o tráfego de 

                                                 

2
 http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr  – consulta realizada em 18 de julho de 2016.  

http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr
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veículos no território municipal, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

de trânsito no município, inclusive aplicando multas, por meio da criação e atuação de um 

grupamento especial de trânsito, o GET. Esse, por sua vez, conta com 400 guardas, divididos 

atualmente da seguinte maneira: GET centro-sul, atuando nas áreas central e na zona sul da 

cidade; e GET Oeste, na zona oeste.  

Por sua vez, o comando da Guarda Municipal criou a Subdiretoria Técnica de Trânsito 

(Subtran), que possui atribuição específica para assuntos de trânsito, sendo um reflexo do 

reconhecimento da importância de ações de trânsito e mobilidade na rotina da cidade por 

parte da Prefeitura da cidade carioca.  

Em continuação à descrição do contexto do arcabouço institucional do setor de 

transportes da cidade do Rio de Janeiro, verificamos que com a publicação do Edital de 

Concorrência n.º CO 10/2010, o município carioca, por meio de sua Secretaria Municipal de 

Transportes, apresenta à sociedade somente no ano de 2010 a Licitação para a concessão da 

prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus: o Sistema de 

Transportes Coletivos por Ônibus é o sistema que será operado por Região em regime de 

Concessão e conforme termos estabelecidos no Contrato – STCO-RJ.  

Assim, de acordo com a publicação do Diário Oficial do Município ocorrida no dia 29 

de abril de 2010, a medida é justificada com o objetivo de promover os seguintes aspectos: a 

mudança na relação do poder concedente (município) com os operadores, que após longas 

décadas, desde que iniciaram seus serviços na cidade, deixam de ser permissionários para se 

tornarem concessionários com direitos e obrigações definidas em contrato; o aprimoramento 

na prestação desse serviço associada à implementação do Bilhete Único Carioca (BUC), a 

partir do qual os usuários tiveram a possibilidade de realizar duas viagens, dentro do intervalo 

de duas horas, com o custo de uma única passagem, desde que sejam cadastradas no site do 

RioCard. Note-se que o RioCard é uma empresa pertencente aos empresários do setor, sendo 

que os usuários que já possuíam o Bilhete Único Intermunicipal ficaram isentos desse 

cadastramento.  

As regras da concessão constantes do Edital, em sua cláusula 8.ª, item III, 

estabeleceram que conforto, eficiência e segurança, dentre outros aspectos, são obrigações da 

concessionária no exercício da prestação desse serviço público. Vale mencionar que essa 

Licitação chegou a despertar o interesse de empresas internacionais, tais como, as de 

nacionalidade argentina e francesa, além das empresas que já atuavam no setor na cidade do 

Rio de Janeiro, bem como de uma empresa paulista.  



52 

 

Ocorre que, de acordo com reportagem do jornal O Globo, veiculada no dia 17 de 

maio de 2013, a empresa francesa RATP Development – Regie Autonome des Transports 

Parisiens – desistiu do processo de licitação e mediante a emissão de uma carta formalizou 

sua desistência em continuar participando do processo, alegando não ser possível o envio de 

uma proposta comercial dentro de prazos tão curtos, conforme fora estipulado pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a reportagem, essa empresa transporta cerca de 10 

milhões de pessoas por dia em ônibus e trens na França.  

Outro ato relevante nesse processo licitatório sem precedentes na cidade carioca foi o 

fato de que, em 17 de setembro de 2010, o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro à época, 

Eduardo Paes, assinou, juntamente com os empresários do setor, o Contrato de Concessão 

decorrente do citado procedimento licitatório, destacando-se o seguinte: foram quatro os 

consórcios vencedores da Licitação para operarem o sistema de transporte coletivo por ônibus 

na cidade do Rio de Janeiro, ao longo do respectivo contrato de 20 anos de duração.  

Dessa maneira, as empresas que formaram os consórcios INTERSUL, INTERNORTE, 

TRANSCARIOCA e SANTA CRUZ, são, a partir de então, responsáveis pela operação dos 

ônibus nas áreas da Zona Sul e Grande Tijuca; Zona Norte; Baixada de Jacarepaguá, Barra da 

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes e Zona Oeste, respectivamente. Por sua vez, a partir da 

vigência da licitação, a área central da cidade passou a ser comum à operação desses quatro 

consórcios.  
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1.1.8 As empresas: Consórcios operadores do sistema a partir de 2010 
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A partir desse processo licitatório, o replanejamento urbano que se deu na cidade do 

Rio de Janeiro aconteceu enquanto desenvolvíamos o presente trabalho de pesquisa. Esse 

replanejamento contou com a participação de outros órgãos municipais, tais como, a 

Secretaria Municipal de Obras, e também com a participação de outros níveis da 

administração pública, como a administração federal e a estadual, além da parceria público-     

-privada por meio da criação e atuação de uma secretaria municipal específica, no sentido de 

gerenciar esse assunto no âmbito público da cidade carioca: a Secretaria Especial de 

Concessões e Parcerias Público-Privadas (SecPar), órgão constituído para viabilizar os 

projetos de urbanização e promover a ampliação da infraestrutura viária.  

Igualmente digno de nota é que esse processo de urbanização e ampliação da 

infraestrutura viária foi vinculado ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, 

instituído pelo Governo Federal – da Mobilidade, com o objetivo de construir as vias 

Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e a Transbrasil, sendo todas com previsão de 

conclusão para o ano de 2017.  

Note-se que outro projeto viário que complementa o conjunto das novas vias 

planejadas, diz respeito à implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que passaria a 

circular na região central da cidade, cujo objetivo foi a preparação para a Copa do Mundo de 

futebol no ano de 2014, e as Olimpíadas e Paralimpíadas, em 2016, além de quatro mergulhões, 

dez viadutos e nove pontes, cujo legado pretende diminuir o tempo de deslocamento casa-       

-trabalho dos respectivos usuários.  

Nesse sentido, a Transcarioca é um corredor exclusivo que liga o bairro da Barra da 

Tijuca, na zona oeste da cidade, ao aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), 

cruzando, assim, diversos bairros nos quais foram construídas estações BRTs, as quais se 

utilizam de ônibus articulados com capacidade para, pelo menos, 160 passageiros. 

A Transbrasil é também um corredor exclusivo para a circulação de ônibus implantado 

ao longo da Avenida Brasil, uma das principais, senão a principal, via de acesso no município, 

ligando o aeroporto Santos Dumont, na área central da cidade, ao bairro de Deodoro, 

localizado na periferia da cidade. Por sua vez, nesse bairro foram construídos determinados 

pontos de competições olímpicas, como o campo para a prática do hipismo olímpico, por 

exemplo.  

Ainda a respeito das definições das novas vias construídas nas diversas áreas da cidade 

carioca, temos que a Transoeste é a que abrange os BRTs, ligando os bairros da Barra da 

Tijuca e Campo Grande, ambos na zona oeste da cidade; enquanto que a Transolímpica é a 

via construída com a finalidade de fazer a ligação entre os bairros da Barra da Tijuca, na zona 
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oeste, e Deodoro, situado na zona norte. No que se refere ao VLT (veículo leve sobre trilhos), 

esse meio de transporte inovador para a cidade faz a ligação na região central, passando pela 

Rodoviária Novo Rio, na área portuária da cidade, aeroporto Santos Dumont, estações 

centrais de metrô, trem e barcas.  

A expectativa da Prefeitura, de acordo com a publicação “Rio 2016 jogos olímpicos e 

legado – Cadernos de Políticas Públicas”, é que o sistema de transportes seja o maior legado 

das olimpíadas, vindo a beneficiar inúmeros passageiros por dia. 

Considerando os aspectos já mencionados, a partir dos próximos parágrafos propomos 

reflexões sobre o ofício de dirigir ônibus na cidade carioca. Para tal, contamos com a efetiva 

participação dos motoristas em suas situações e seus locais de trabalho. 
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2 QUAL É O MELHOR CAMINHO, MOTORISTA? – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para a elaboração do presente estudo, este trabalho de pesquisa dispõe, em seus 

alicerces, do referencial teórico-metodológico da Clínica da Atividade e da Ergologia. Tendo 

sido desenvolvida por Yves Clot e sua equipe no Conservatoire National des Arts e Métiers 

(CNAM), em Paris, onde é professor de Psicologia do Trabalho, a Clínica da Atividade teve 

como fonte de sua perspectiva os estudos de Oddonne, Vygotski, Leontiev, Luria, além de 

Bakhtin, Wallon Meyerson e Le Guillant (CLOT, 2010).  

Nesse contexto, as apropriações teóricas a partir de tais autores levaram Clot à criação 

de uma abordagem original, especialmente no que concerne à análise da subjetividade nos 

processos de trabalho (LIMA, 2007). Dessa forma, apresentamos a seguir alguns dos 

conceitos propostos por Clot, que são relevantes fontes de orientação para a aproximação e 

análise do trabalho dos motoristas de ônibus, por nós empreendida junto aos protagonistas 

desse trabalho.  

O olhar ergológico também nos proporciona acesso a determinada compreensão do 

trabalho nem sempre facilmente observável. É por essa razão que Yves Schwartz (2007), 

professor de filosofia do Departamento de Ergologia na Universidade de Provence, França, 

refere-se a essa observação ergológica do trabalho como um “olhar à lupa”.  

Nessa perspectiva, o trabalho é modificado em sua dinâmica diária, no seu 

movimento. Tal dinâmica do trabalho, por sua vez, remete-nos à expressão utilizada por 

Canguilhem (1990), quando ele se refere “às infidelidades do meio” como situações vividas 

no cotidiano de trabalho que dão a ele um caráter imprevisível, pois nenhum dia de trabalho é 

igual ao outro: 

 

Nada acontece por acaso, mas tudo ocorre sob a forma de acontecimentos. É nisso 

que o meio é infiel. Sua infidelidade é exatamente seu devir, sua história. A vida não 

é, portanto, para o ser vivo, uma dedução monótona, um movimento retilíneo; ela 

ignora a rigidez geométrica, ela é debate ou explicação com um meio que há fugas, 

vazios, esquivamentos e resistências inesperadas. (CANGUILHEM, 1990, p.159).  

 

O fato é que infidelidades – reconfigurações –, não faltam em uma das profissões que 

mais movimentam e se movimentam, como o é o caso dos motoristas de ônibus, em qualquer 

lugar onde exerçam seu ofício. Por outro lado, Guérin (2001) atribui à atividade humana uma 

grande importância no que diz respeito à gestão dessas infidelidades, à medida que, sem essa 

atividade, há apenas uma produção, mas não trabalho. Essa atividade humana, por sua vez, é 
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expressa por meio das estratégias utilizadas pelos trabalhadores para a realização de sua 

tarefa, que, na abordagem ergonômica, é conceituada como as prescrições antecipadas pela 

empresa ao empregado, dentro de condições determinadas. É necessário esclarecer que a 

tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela empresa ao trabalhador. Essa prescrição 

constrange e autoriza o profissional no exercício do trabalho. Ela é indispensável para que o 

trabalho aconteça. A tarefa está intimamente ligada ao conceito de trabalho e a sua prática, 

por meio de suas condições e seus resultados.  

Essas condições reais do trabalho descrevem a realidade presente no ato do trabalho: o 

que é pedido pelo empregador e a manifestação concreta da realidade, ou seja, “o que a coisa 

pede”, as condições sociais de produção. Esse resultado da atividade é sempre singular: há 

sempre um traço pessoal do trabalhador, inclusive, a linguagem.  

Portanto, para se propor a analisar uma atividade de trabalho, é necessário pensar, 

observar as adaptações realizadas para que o trabalho aconteça na situação real. Em outras 

palavras, ao analisar uma atividade de trabalho não é possível ignorar a contradição, o 

distanciamento entre o que é prescrito para o trabalhador, e a realidade pedida no momento da 

sua execução. Nesse olhar à lupa precisam constar, por exemplo, as estratégias utilizadas, as 

regulações realizadas e as antecipações necessárias que são utilizadas pelos trabalhadores para 

administrar esse distanciamento. 

Nesse sentido, nas situações de trabalho, sistematicamente ouvíamos o motorista se 

referir ao ônibus com o qual estavam trabalhando como “meu carro”, estabelecendo com sua 

ferramenta de trabalho o que Guérin denominou de fenômeno de apropriação, no qual o 

trabalhador, para exercer sua atividade profissional, estrutura um “espaço sensorial e motor”. 

Nessa apropriação, ele reconhece os barulhos da engrenagem de seu carro, atribuindo a um 

defeito mecânico ou tão somente do movimento do veículo; utiliza uma capa protetora de seu 

assento; e ainda se utiliza de uma estrutura de vidro que separa a sua cabine dos passageiros 

do ônibus onde, de modo geral, deixa evidente suas preferências religiosas, cujas frases 

remetem à proteção transcendental. Desse modo, evidenciamos que, por meio das estratégias 

e regulações utilizadas para atingir os objetivos do trabalho, o resultado da atividade é sempre 

singular, porque trazem um traço pessoal daquele que o realizou. Logo, o conceito de 

atividade de trabalho consiste não somente na prescrição do trabalho, considerando suas 

restrições e vantagens em razão das variabilidades, mas também consiste na compreensão da 

forma singular de como os trabalhadores realizam a gestão dessas variabilidades, servindo-se 

dos meios disponíveis e inventando e reinventando outros meios. Para tal, usam sua 
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inteligência, história profissional e seu corpo. De onde se conclui que a atividade de trabalho 

está amplamente associada à dinâmica da própria vida. 

Para a Clínica da Atividade, a tarefa se refere também ao que não se faz, alicerçado na 

perspectiva vygotskiana de que “o homem está pleno, em cada minuto, de possibilidades não 

realizadas” (CLOT, 2010, p.31). Diante disso, a análise da atividade, nessa abordagem inclui, 

em suas considerações, não apenas os comportamentos de trabalho que foram vencedores 

nesse processo pessoal, mas, de igual modo, o que se tenta fazer sem conseguir – os fracassos 

–, o que se fez a contragosto – os constituintes dos dilemas da atividade.  

No entanto, convém sublinhar que o desenvolvimento do poder de agir dos 

trabalhadores implica a possibilidade da recriação, a partir dos meios que a eles se tornaram 

disponíveis. Essa eficácia profissional, não se encontra na ausência de dificuldades para a 

execução de uma atividade, mas, sim, em se ter a possibilidade de exercer um papel ativo na 

adaptação dos ambientes profissionais, gerenciando as faltas que existem nas situações de 

trabalho de modo a permitir a efetivação plena de sua atividade de trabalho, afinal, de acordo 

com Clot: 

 

Ao contrário das aparências, não somos nada adaptados a viver em um contexto já 

dado. Somos feitos para fabricar contextos para nele vivermos. Uma vez que essa 

possibilidade esteja diminuída, e principalmente se ela desaparece de modo 

continuado, não vivemos, apenas sobrevivemos, submetidos que estamos aos 

contextos profissionais, sem poder verdadeiramente os reconhecer naquilo que 

fazemos (CLOT, 2013, p.5).  

 

Isso posto, Brito (2009) contribui para a reflexão sobre esses aspectos, ao recuperar a 

definição de Trabalho Prescrito concernente à organização do trabalho, cujo sentido está 

atrelado aos seguintes pontos:  

a) a uma forma de antecipação necessária e verificada em todos os processos 

produtivos;  

b) às condições dadas, às quais se relacionam aos componentes externos, 

considerando que, por vezes, esse ambiente representa um constrangimento, 

impedimento na realização da tarefa, por isso são apontados como integrantes 

da tarefa; 

c) às Normas Antecedentes, cuja conceituação está relacionada a uma forma de 

antecipação a qual se configura em um patrimônio coletivo, pertencente aos 

saberes técnicos, científicos e culturais historicamente incorporados ao fazer, 

tais como, códigos internacionais ligados à divisão (social e sexual) do 
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trabalho; e às relações de poder, de exploração econômica e de dominação, 

dentre outros; 

d) aos valores do bem comum presentes em uma dada sociedade.  

Ainda no que diz respeito às condições de trabalho, Dejours (2015) aponta que as elas 

constituem os aspectos físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho 

estando, dentre eles, a temperatura e as vibrações, por exemplo. Já com relação às condições 

biológicas, entende-se as relacionadas com o ambiente dos vírus e bactérias; enquanto que, 

por condições químicas, são considerados os vapores e as poeiras presentes no ambiente de 

trabalho.  

Note-se que esta é uma investigação científica, na qual o contexto macro, notadamente 

o aspecto histórico-político já apresentado, configura-se em aspecto que também atravessa sua 

atividade de trabalho. Nesse sentido, o presente estudo privilegia o trabalho em situações 

concretas, atribuindo significância aos vínculos entre os motoristas e seu processo de trabalho. 

Dessa maneira, tal contextualização do ofício de dirigir ônibus faz-se necessária, à medida 

que Schwartz (2007) explicita que não há trabalho simples: todo trabalho é complexo, 

principalmente porque o meio é sempre infiel, o que traz ao debate a consideração da 

importância da prescrição para o exercício do trabalho. No entanto, faz-se necessário também 

considerar que, se a prescrição estiver distante da realidade vivida pelo trabalhador, 

consequentemente, ela se torna ineficiente perante o real.  

Isso posto, no sentido de se realizar a gestão de quaisquer atividades profissionais, 

uma tarefa relevante relaciona-se a uma prescrição bem elaborada dos serviços a serem 

desenvolvidos pelos trabalhadores; prescrição essa que diz respeito a antecipações 

necessárias, a fim de orientarem os trabalhadores na realização de sua atividade profissional 

(SCHERER, PIRES, SCHWARTZ, 2009). 

No que tange às prescrições, vale ainda salientar que abrangem um conjunto de 

orientações internas ao trabalho, tais como, objetivos a serem alcançados, normas técnicas a 

serem seguidas, dentre outras, bem como situações externas que configuram uma outra face 

do trabalho, e que influenciam na execução das tarefas, tais como, a divisão do trabalho e os 

tempos determinados para a sua execução, por exemplo, conforme Brito (2009).  

Ainda de acordo com Telles e Alvarez (2004), no trabalho prescrito estão incluídas 

noções denominadas de Normas Antecedentes. Elas são, por sua vez, mais abrangentes haja 

vista que ampliam às prescrições as conceituações, dentre as quais destacamos: as condições 

das situações de trabalho como o ambiente físico, as condições socioeconômicas e ainda as 
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prescrições que se originam da história cultural, dos valores presentes na sociedade na qual o 

trabalhador está inserido. 

Na conceituação das normas antecedentes, Schwartz chama atenção para seu caráter 

heterogêneo, quando destaca três aspectos: o primeiro aspecto engloba heterodeterminadas, 

pois nesse aspecto há a manifestação de um dogmatismo científico protegido por um poder 

social. O segundo aspecto diz respeito às construções históricas que se tratam de uma 

experiência acumulada no ofício que se faz presente em um saber-fazer historicamente 

construído coletivamente, de cada situação analisada em determinado momento. 

O terceiro aspecto confere à conceituação das normas antecedentes um caráter 

complexo e diz respeito aos valores utilizados no trabalho. Nesse caso, a referência não é a 

um patrimônio financeiro, mas aos valores do bem comum que são redimensionados nas 

instituições de trabalho, contextos organizacionais e na sua relação com o ambiente externo, 

ou seja, são elementos que estão presentes no âmbito político-jurídico. 

Esses valores do bem comum, influenciam as forças em jogo nas instituições. Eles são 

abastecidos de recursos, normas que respondam às exigências da sociedade. Eles funcionam 

como princípios para a ação em todas as conjunturas (TELLES, ALVAREZ, 2004, p.73). 

Com o suporte da ergologia, identificamos que o princípio da igualdade que perpassa 

pelo bem comum não parece ser aplicado na gestão do trabalho dos motoristas da cidade do 

Rio de Janeiro, uma vez que não observamos uma divisão igualitária nas responsabilidades 

exigidas aos motoristas em face às responsabilidades atribuídas aos gestores sejam eles 

públicos, para a fiscalização, sejam particulares responsáveis pela boa manutenção dos carros. 

Tomemos como exemplo as condições de trabalho: em nossa pesquisa de campo, observamos 

a ausência de manutenção adequada dos carros ocasionando danos à saúde desses 

trabalhadores.   

Nesse sentido, verifica-se, por exemplo, que as vibrações de todo o corpo enquanto os 

motoristas estão realizando seu trabalho, refletem parte das condições de trabalho dos 

motoristas de ônibus. Assim, tais condições de trabalho atacam, diretamente, sobretudo, o 

corpo e saúde física, conforme lemos em Lacerda et al (2010); Bisi et al (2013); Alquimim et 

al (2012), dentre outros. 

Note-se que em se tratando da cidade do Rio de Janeiro, o que diz respeito, por 

exemplo, às vibrações inerentes às condições de trabalho dos motoristas de ônibus, sobre 

aquelas podemos dizer que são extremamente aumentadas em razão, respectivamente, da má 

conservação das vias públicas e da falta de manutenção adequada dos ônibus, dentre outros 

aspectos. Diante disso, Dejours (2015) ainda alerta para o fato de que aquilo que se passa no 
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corpo das pessoas não está isolado do que se passa em seu psiquismo. Assim, todo potencial 

dano à integridade física dos trabalhadores é um potencial dano ao equilíbrio psíquico, e vice-

-versa.  

Note-se ainda que essas condições de trabalho particularmente difíceis, conforme 

mencionamos anteriormente, nos remete à instância pessoal do ofício preconizado por Yves 

Clot, uma vez que para a realização da atividade real sempre exposta ao inesperado, o 

trabalhador mobiliza recursos essenciais para a efetivação da atividade, sendo ele mesmo o 

responsável por encontrar meios que farão seu trabalho possível, ainda que nas adversidades. 

Esse conceito a respeito da instância pessoal do ofício é extremamente relevante nesse 

texto, à medida que contribui para a reflexão sobre quais são, na atividade de dirigir ônibus, as 

mobilizações e engajamentos, valores com os quais esse trabalhador se identifica e que é 

constantemente convocado a tomar partido.  

 

É necessário que, no trabalho coletivo com os outros, ele possa também encontrar 

novos meios que lhe permitirão transpor essas fronteiras com eles e superar as 

ingenuidades e as ilusões que envolvem necessariamente qualquer coletivo de 

trabalho (CLOT, 2010, p.297). 

 

Essa complexidade inerente ao ser humano, remete-nos ao conceito de saúde 

preconizado por Georges Canguilhem (1982). De acordo com esse autor, a saúde não é a 

ausência de sintomas, mas, sim, a criação de novas normas de vida, em confrontação com o 

seu ambiente. Nesse aspecto, encontramos na Ergologia o fundamento teórico no qual 

verificamos a indicação de que a experiência do trabalho é sempre reconfigurada pelos 

trabalhadores, requerendo sua apreensão como experiência de trabalhar: daí sua positividade 

(SCHWARTZ, DURRIVE, 2010). , 

Assim, a experiência do trabalho é compreendida como meio possível de produção de 

saúde, mesmo que se verifique, frequentemente, o fracasso dessa possibilidade, ou seja, o 

adoecimento (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010). Ainda de acordo com Yves Clot (2010), a 

possibilidade de apreensão do trabalho, a partir de sua positividade, aponta, para um terreno 

de criação, no qual o adoecimento não é a única possibilidade de se viver a realidade. Nesse 

caso, trata-se de não apenas entender-se o processo de engendramento do adoecer, mas 

também o do não adoecer.  

Com base nesses alicerces conceituais é que nos propomos a pesquisar uma das 

profissões que mais movimentam a cidade do Rio de Janeiro: a do motorista de ônibus 

urbano. Procuramos identificar nesse ofício o seu caráter que permite potencializar o sujeito, a 
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saber, os próprios trabalhadores, no sentido de serem sujeitos das próprias ações à medida que 

são levados a analisar a própria prática profissional, modificando-a e modificando-se, ou seja, 

imprimindo ao trabalho um caráter ativo, transformador de si e do ofício. Note-se ainda que, 

levando em consideração os aspectos já destacados, esses constituem elementos que tornam o 

tema dos transportes coletivos rodoviários um assunto que, no nosso entendimento, deveria 

constar no topo das mais sérias questões a serem enfrentadas pelo poder público da cidade do 

Rio de Janeiro.  

Por sua vez, vale salientar que a melhoria do tráfego, da conservação das vias e a 

valorização social e financeira dos motoristas são ações necessárias para a promoção de 

melhorias na qualidade de vida e de trabalho para esses trabalhadores, as quais, em 

decorrência, podem promover, inclusive, melhorias significativas na prestação desse serviço, 

essencial ao desenvolvimento de qualquer cidade: ações que de fato venham a contribuir 

positivamente para a transformação do atual cenário de mobilidade urbana da cidade do Rio 

de Janeiro. 
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3 DANDO A SETA PARA INDICAR O CAMINHO: A METODOLOGIA  

 

 

Nosso pressuposto metodológico consiste em instaurar um processo de produção 

compartilhada de conhecimentos acerca do trabalho dos motoristas de ônibus no qual os 

trabalhadores ocupem o lugar de analistas de sua situação de trabalho, estando alicerçados na 

“co-elaboração da experiência, ou, ainda, na co-produção de problemáticas, onde se faz 

imprescindível a participação dos trabalhadores, implicando a reflexão sobre a intervenção e 

os recursos metodológicos” (SANTORUM, 2006, p.67).  

Isso posto, a partir da Ergologia destacamos uma démarche, um encaminhamento da 

relação com o campo empírico pautada pelas premissas que constituem o “dispositivo de três 

polos (DD3P)” (SCHWARTZ, 2000, p.44). Nesse caso, o primeiro polo abrange os saberes 

científicos, conceituais, disciplinares. Outro polo considerado é o das “forças de convocação e 

reconvocação” e refere-se aos saberes investidos na prática, dos quais os trabalhadores 

desenvolvem e lançam mão, diariamente, para realizar seu trabalho.  

Desse modo, os trabalhadores, sujeitos ativos da produção desses saberes, têm 

necessidades dos fundamentos conceituais do polo dos saberes constituídos, a fim de 

valorizarem seus saberes específicos e, assim, transformarem sua situação de trabalho. Nesse 

sentido, “descrições econômicas, modelos de gestão, categorizações sociais são encontradas, 

sem cessar, em seus meios de trabalho, e é preciso tratá-los e, novamente, (re)tratá-los” 

(SCHWARTZ, 2000, p.44).  

O terceiro polo, por sua vez, é o das exigências éticas e epistemológicas: trata-se 

daquele que proporcionará o fértil encontro entre os polos um e dois, mencionados 

anteriormente. Schwartz (2000) assinala que o terceiro polo diz respeito a uma ética nas 

relações de produção de saberes sobre o trabalho, uma maneira de ver o outro como aquele 

com o qual aprenderemos sobre o que ele faz e porque faz, quais são os valores impregnados 

que orientam o seu fazer, no qual é gerado um debate que pode produzir a compreensão e 

transformação do trabalho a partir do diálogo. 

O autor também destaca que essa postura provoca um ambiente de aprendizado mútuo 

entre pesquisadores e trabalhadores, à medida que o outro é visto como alguém com quem se 

vai aprender coisas sobre o que ele faz, percebendo-o como alguém de quem não 

pressupomos saber o que faz e porque faz, quais são seus valores e como eles têm sido 

(re)tratados (SCHWARTZ, 2000).  
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Esse dispositivo de três polos gera, ao mesmo tempo, efeitos sobre a produção de 

conhecimento e sobre a gestão social das situações de trabalho. A produção de saberes, 

conceitos e descrições no campo do conhecimento tem um impacto, seja pelo viés do ensino 

seja por quaisquer outros políticos-culturais, sobre a maneira pela qual vamos gerir, dirigir. 

Inversamente, o que se passa no quadro das gestões sociais tem um impacto sobre os saberes 

disciplinares (SCHWARTZ, 2000, p.45).  

Dessa maneira, em conformidade com a perspectiva ergológica formulada por 

Schwartz, a fertilidade dessa relação está em compreender e transformar, assim como exige 

que sejam colocados em coesão os saberes da prática desses trabalhadores e os saberes 

acadêmico-científicos. Isso se dá a fim de que aconteça um diálogo, e para que conhecimentos 

sejam produzidos nesse diálogo, tornando-se uma aprendizagem mútua entre pesquisadores e 

trabalhadores, o que só será possível se houver uma “impregnação nos contatos recíprocos” 

(SANTORUM, 2006, p. 68; grifos no original).  

Nesse sentido, tal concepção de produção de saberes sobre o trabalho amplia os 

horizontes para as investigações-intervenções no campo de trabalho do motorista de ônibus e 

ainda problematiza o tradicional lugar do saber do pesquisador. Essa esfera, que encontramos 

no DD3P de reciprocidade, na qual o conhecimento é compreendido como parcial e 

transitório, deve se unir ao conhecimento dos trabalhadores, os quais estão diretamente 

implicados na realidade analisada, produzindo conhecimentos à medida que potencializam a 

superação de dificuldades antigas com novas maneiras de fazer.  

Há de se notar que os trabalhadores possuem uma participação ativa nesse processo, 

no qual sua experiência será confrontada com a experiência e saber de outros, podendo 

resultar no desenvolvimento de seus ofícios e na ampliação do poder de agir dos trabalhadores 

(SANTORUM, 2006, p.69).  

Diante do exposto, formulamos a questão central em torno da qual se desenvolveu a 

pesquisa aqui apresentada: Considerando o ponto de vista da atividade, como se constitui o 

trabalho dos motoristas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro?  

Dessa maneira, buscaremos explorar múltiplos caminhos, bem como outros tantos 

questionamentos que a questão central pode suscitar. Dentre eles, formulamos alguns que, por 

ora, consideramos contribuir na busca de pistas da atividade dos motoristas. São eles, os 

seguintes:  

a) apresentar de que maneira a organização do trabalho que estimula a 

competição estaria dificultando o fortalecimento do gênero; 
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b) verificar quais os recursos e estratégias pessoais de enfrentamento das 

dificuldades que esses profissionais utilizam para darem conta de dirigir ônibus 

na cidade carioca. 

Sendo assim, seguindo as pistas originadas a partir desses questionamentos, contamos 

com a participação direta de um motorista de ônibus para a elaboração da presente pesquisa.  

Dando continuidade à análise, no ponto a seguir apresentamos as ferramentas teóricas 

e o manejo que consideramos na utilização de tais ferramentas, no sentido de viabilizar a 

pesquisa em situação de trabalho. 

 

 

3.1 O Trabalho de Campo 

 

 

O Trabalho de Campo trata-se de um ponto basilar para o presente estudo, haja vista 

consistir em uma etapa importante da produção de dados da investigação propriamente dita. É 

o momento de olhar com os motoristas de ônibus o seu trabalhar, analisando o que se passa 

no curso de seu cotidiano de trabalho: é o momento em que nos propomos a realizar 

aproximações, à lupa, ao trabalho dos motoristas nas situações em que ele acontece, lançando 

mão dos recursos das observações e das entrevistas, visando, assim, a aproximação a esse 

ofício e ao trabalhador.  

Note-se que tal aproximação foi alcançada mediante análise conjunta, entre o 

motorista e a pesquisadora, de indicadores nas diversas situações de trabalho, tais como os 

locais de maior interferência na atividade, por exemplo, os locais onde costuma existir 

grandes congestionamentos de tráfego ou, em geral, onde há mais passageiros a transportar e 

mais passagens a serem vendidas com dinheiro, do que com o uso do Riocard ou Bilhete 

Único
3
.  

A entrada em campo se deu por meio de um primeiro contato com um motorista, na 

condição de usuária do sistema de transporte rodoviário coletivo na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao longo do Trabalho de Campo, vários motoristas foram contatados para participar da 

pesquisa. Vale informar que, de todos os motoristas abordados, somente dois eram 

empregados da mesma empresa. Por sua vez, o contato com o primeiro motorista abordado 

                                                 

3
 O Bilhete Único Carioca, ou Riocard, conforme é mais conhecido, é um benefício tarifário concedido ao 

usuário de transporte público que possibilita a utilização de um segundo transporte, em um período de duas 

horas e meia, no município do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Municipal n.º 5.211/2010.  
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para a participação na pesquisa ocorreu ao longo do trajeto do itinerário, em seu horário de 

trabalho, dentro do ônibus que dirigia.  

Vale salientar que a conversa propriamente dita teve início quando, durante o trajeto, 

ao ser fechado por um outro carro, o motorista freou bruscamente, olhou para os passageiros e 

afirmou: “Tá vendo como é? Isso ninguém vê!” Naquele momento, a pesquisadora lhe disse 

que estávamos olhando, sim, e que esse nosso olhar, inclusive, estava sendo parte da 

realização de uma pesquisa acadêmica sobre os motoristas de ônibus da cidade carioca.  

Assim, ao indagá-lo sobre a possibilidade de contarmos com sua participação na 

pesquisa, sua resposta foi imediata e afirmativa com relação a esse convite. Em seguida, 

trocamos dados de contatos telefônicos por meio dos quais fomos indicadas a outro motorista, 

seu colega de trabalho, que, por sua vez, também se manifestou interessado em participar da 

pesquisa.  

Dando continuidade ao processo de abordagem aos profissionais para a participação 

na presente pesquisa, agendamos, mediante contato telefônico prévio, um encontro inicial 

com o outro motorista, o qual foi indicado a participar pelo primeiro motorista inicialmente 

abordado e que, em um primeiro momento, havia consentido em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

Desse modo, nos primeiros encontros ocorridos separadamente com cada motorista, a 

pesquisadora se identificou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPFH-UERJ), assim como 

apresentou aos dois motoristas informações específicas concernentes ao objetivo da pesquisa, 

tendo a eles explicitado, inclusive, a maneira pela qual se dariam suas participações para a 

elaboração do presente estudo. Nesse caso, foram ocasiões nas quais eles reafirmaram o 

interesse em participar como voluntários da presente pesquisa.  

No entanto, ocorreu que, após um considerável caminho percorrido com os motoristas 

inicialmente contatados, tivemos dificuldades significativas em continuar o andamento da 

pesquisa por termos sido informados de seus respectivos afastamentos do trabalho, em função 

de esses motoristas inicialmente abordados terem se desligado dessa profissão, cada um com 

sua motivação específica.  

No caso do segundo motorista contatado, ele foi afastado do seu trabalho, conforme 

seu próprio relato, em decorrência de licenciamento médico por ter acometido transtornos 

psiquiátricos. Por sua vez, o primeiro motorista abordado demonstrava ser bastante engajado 

com sua profissão e com as normas da empresa em que trabalhava, pois a ela atribuía uma 

importante função social, além de dispor de certo reconhecimento midiático, em virtude de ter 
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sido entrevistado por jornais e mídias corporativas, dado seu trabalho com crianças no 

cumprimento de seu ofício
4
.  

Assim, quando retomamos o contato com esse motorista, também ele nos informou de 

sua impossibilidade de contribuir para a pesquisa, haja vista ter feito um acordo com a 

empresa, pois também se desligaria e tinha intenção de abrir seu próprio negócio. Ainda de 

acordo com o relato do mesmo motorista, o que o motivou a tomar essa iniciativa foi a falta 

de reconhecimento financeiro e social por parte da empresa.  

Diante de mais essa impossibilidade, entramos em contato com um terceiro motorista 

na tentativa de dar início à nossa abordagem com ele sobre a proposta da pesquisa. A partir de 

um contato telefônico prévio, o motorista confirmou o interesse e a disponibilidade em 

participar do presente estudo, o que resultou em um agendamento de nosso contato pessoal 

para duas semanas à frente, a fim de realizarmos uma entrevista com ele. 

Nessa primeira conversa, abordamos sobre a sua vasta experiência exercendo a 

profissão; entretanto, ao nos referirmos sobre algumas questões mais práticas acerca da sua 

participação nesta pesquisa, fomos informados por ele que não mais poderia participar, pois 

estava com problemas de saúde de natureza musculoesquelética no ombro direito, razão pela 

qual estaria de licença médica, sem previsão de retorno ao trabalho.  

Assim, em uma nova tentativa em busca de o quarto motorista para participar da 

pesquisa, fomos ao bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, para 

nos encontrar com um profissional que nos fora indicado. Para tanto, realizamos um primeiro 

contato com ele via telefone e agendamos uma entrevista pessoalmente, na qual o motorista 

foi mais um dos que afirmaram considerar muito relevante a pesquisa para os trabalhadores. 

Apesar disso, em dado momento da conversa, ele nos disse não ter condições de participar da 

pesquisa, pois estaria pedindo demissão na semana posterior àquela na qual se deu nosso 

último contato.  

Vale salientar que a pesquisadora chegou a realizar aproximações com outros 

motoristas, além dos já mencionados, os quais também demonstraram concordar com a 

necessidade da realização da presente pesquisa, notadamente, para a própria categoria que 

seria pesquisada a partir daquele momento, sendo que todos reconheceram que o presente 

estudo poderia trazer alguma visibilidade benéfica ao ofício. No entanto, no momento em que 

                                                 

4
 O primeiro motorista abordado juntamente com a cobradora com quem trabalhava, se vestiam de personagens 

tipicamente infantis, em dias nos quais era esperado grande movimento de crianças nos ônibus, tais como: Dia 

da Criança, Dia de Campanhas de Vacinação Infantil, dentre outros.  
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esses motoristas eram convidados pela pesquisadora a serem voluntários para participar da 

pesquisa, antecipadamente declinaram dessa potencial participação.  

Nesse sentido, é digno de nota que a situação descrita anteriormente ocorreu com mais 

outros cinco motoristas abordados, mas que por razões das mais diversas, conforme 

anteriormente mencionado, não quiseram ou não puderam participar do estudo. Apesar disso, 

ao mesmo tempo demonstravam interesse em que o estudo acontecesse. Esses últimos 

motoristas, logo no primeiro contato disseram que a pesquisa era importante para a profissão; 

contudo, eles não gostariam de participar de todo o processo sem esclarecer à pesquisadora o 

motivo da recusa de cada um deles. 

Isso posto, o que ouvimos e observamos ao longo da realização da presente pesquisa 

sobre o ofício de dirigir ônibus na cidade do Rio de Janeiro são depoimentos de motoristas de 

ônibus que denunciam problemas acerca das prescrições organizacionais. Nesse sentido, por 

ocasião do Trabalho de Campo, tivemos o apoio de todos os motoristas ouvidos ao longo da 

pesquisa a respeito da divulgação das reiteradas e consideráveis dificuldades desses 

profissionais no seu trabalho.  

Além disso, os motoristas que, em algum nível, conseguimos abordar compreendem 

que a divulgação no meio acadêmico deste trabalho científico pode trazer benefícios ao seu 

dia a dia profissional. Nas palavras de um deles: “Poxa! Que bom! Pesquise sim! A gente 

precisa: a situação aqui é braba!”  

Naquele momento, considerando as dificuldades apresentadas para conseguir 

motoristas voluntários participantes para a pesquisa, e refletindo em como faríamos para 

conseguir, pelo menos, um participante efetivo, pensamos que poderíamos contar com as 

ferramentas das mídias sociais e ainda com o contato de familiares e pessoas do círculo social. 

Nossa expectativa era a de que esses amigos e familiares, conhecendo os motoristas 

com os quais tivessem uma conversa mais próxima, e apresentando o grau de parentesco ou 

intimidade com a pesquisadora, pudessem estabelecer previamente um grau de confiança, já 

que uma de nossas hipóteses era a de que esse aspecto pudesse estar influenciando nesse 

primeiro contato. Assim fizemos: conseguimos cerca de mais cinco contatos indicados por 

amigos e familiares. Desses, realizamos a pesquisa com um motorista que se propôs a 

participar de todo o processo e ainda correspondia aos critérios estabelecidos por nós, os quais 

são detalhados posteriormente neste capítulo. 

Trazer esse relato, a respeito do processo da busca por um motorista de ônibus 

realmente disposto a participar da presente pesquisa, consideramos relevante por apresentar à 

comunidade científica os percalços que constituem o trabalhar nessa profissão e que, em 
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decorrência, também atravessam o trabalho de quem se propõe a realizar um olhar à lupa 

sobre esse trabalho e com esses trabalhadores, visto que esta é uma pesquisa com os 

motoristas de ônibus e, não, sobre os motoristas de ônibus.  

Dessa maneira, ao longo do texto identificamos que o percurso dos motoristas de 

ônibus está repleto de constantes negociações, desafios, análises e replanejamentos que se 

fazem necessários à execução do seu trabalho, diariamente. 

 

 

3.2 A ferramenta Diário de Campo  

 

 

Nesse particular, vale informar que no Diário de Campo procuramos nos utilizar de 

paradigmas que nos auxiliassem na compreensão dos fenômenos que envolvem nosso objeto 

de investigação, abrindo mão de justificativas e explicações aos fenômenos observados. Em 

outras palavras, objetivamos apresentar a compreensão dos fenômenos que acontecem no dia 

a dia, da complexa atividade de dirigir ônibus na cidade do Rio de Janeiro, buscando 

considerar a plenitude do contexto onde esse trabalhador está inserido do qual, dentre os 

aspectos que o contitui, destacamos: a organização, as condições de trabalho, os relacionais 

ligados aos usuários do sistema de transporte, bem como aos diferentes colegas de profissão – 

inspetor, motoristas, fiscais –, objetivando a identificação de problemas ou questões a serem 

estudadas em maior detalhe.  

Tal identificação tem por objetivo ressaltar aspectos que passam despercebidos pelos 

trabalhadores e que podem auxiliar em reflexões posteriores, estando pautados em princípios 

éticos do respeito pelas pessoas e pela consideração dos aspectos subjetivos na produção e na 

análise dos dados.   

Por essas razões, o Diário de Campo se tornou um instrumento indispensável para a 

realização do presente estudo, haja vista que, ao retomá-lo, analisamos nossas experiências 

problematizando as questões com as quais nos confrontamos concernente ao trabalho dos 

motoristas de ônibus, encaminhando-nos à expressão de impressões, observações com certa 

periodicidade, as quais constituem objeto de reflexões e replanejamentos diante dos 

obstáculos que nos acompanharam em diversos momentos.  

Nesse sentido, descrevemos na sequência algumas dessas situações verificadas ao 

longo da pesquisa, apresentando trechos do Diário de Campo produzido no presente estudo:  

 



70 

 

Agendamos, previamente, com o motorista para viajarmos do Centro da cidade do 

Rio de Janeiro à Pavuna, bairro limítrofe da metrópole carioca com cidades da 

Baixada Fluminense. Chegamos ao local acordado com 30 minutos de antecedência, 

já que o motorista não poderia nos esperar, se porventura nos atrasássemos. Paramos 

então para observar o local de trabalho, que era dividido por diversas empresas 

distintas que ali se concentravam. Chamou-nos a atenção os seguintes aspectos: (1) a 

inexistência de algum comércio próximo; (2) o fato de existir tão somente um 

banheiro químico, pertencente a uma outra empresa de ônibus que, por sua vez, 

somente permitia sua utilização aos rodoviários que eram seus empregados; (3) a 

inexistência de bebedouros ou qualquer outro aparato para os motoristas saciarem 

sua sede; (4) inexistência de local para poderem sentar e/ou descansar um pouco, 

durante os intervalos entre as viagens, ou, até mesmo, sem a possibilidade de ir a um 

banheiro que fosse da empresa, já que este não existia. Por sua vez, o despachante 

daquela empresa não dispunha de um local abrigado para exercer o seu trabalho. As 

instalações da empresa que possuía abrigo para o seu respectivo despachante, 

encontrava-se deteriorada e em péssimo estado de conservação. Em dado momento, 

indagamos a uma cobradora, que aguardava seu horário de partir, sobre como ela 

fazia para usar o banheiro, ao que ela nos respondeu da seguinte forma: “– É 

simples: não bebo água!” A citada cobradora nos relatou ainda que, em virtude 

disso, já havia adoecido e que trabalhava, mesmo estando doente, pelas seguintes 

razões: em primeiro lugar, porque o médico não a afastava do trabalho, mas 

concedia as „horas‟ em que permaneceu na consulta e que, por isso, ela não poderia 

faltar ao trabalho nessas situações, apesar da doença, pois, caso isso ocorresse, 

perderia o direito ao recebimento do benefício da cesta básica no mês em que 

constasse falta, uma que fosse. Após a abordagem acima descrita com a cobradora, 

verificamos que estávamos aguardando o motorista a ser entrevistado por mais de 

uma hora além do horário previamente agendado. Naquele momento, perguntamos 

ao despachante pelo motorista e fomos informados de que ele se encontrava em um 

hospital acompanhando passageiros, pois o seu ônibus havia se envolvido em um 

acidente e que, em virtude do ocorrido, seguiria posteriormente à delegacia, a fim de 

registrar a respectiva ocorrência. (DIÁRIO DE CAMPO – Centro da Cidade do Rio 

de Janeiro, 16 abr. 2016).  

 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, buscamos promover uma aproximação 

gradual a esse universo de trabalho, mediante a utilização de ferramentas afins ao método do 

Estudo de Caso (BRESSAN, 2000). Assim, conforme já mencionamos, as situações de 

trabalho dos motoristas de ônibus foram investigadas in loco, com observações diretas, e a 

utilização de dispositivos mediadores, tais como, entrevistas abertas, de autoconfrontação, 

análise de documentos, bem como dos diferentes tipos de discursos constantes das conversas 

entre os pares e os representantes da empresa.  

Tais observações foram registradas no Diário de Campo, sendo que as entrevistas 

realizadas pessoalmente com agentes públicos
5
 relacionados à temática do transporte coletivo 

                                                 

5
 As entrevistas realizadas pessoalmente com os agentes públicos foram as seguintes:  

a) Entrevista do Deputado Eliomar Coelho à Fátima Belo, mestranda do PPFH-UERJ, ocorrida em 27 de julho 

de 2016, com participação de seu Assessor Parlamentar, Sr. Jorge Luiz Borges. 

b) Entrevista do Relator da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – dos Ônibus, Vereador Uoston, à Fatima 

Belo, mestranda do PPFH-UERJ, ocorrida em 28 de julho de 2016. 

c) Entrevista do Líder Sindical do Sindicato dos Motoristas de Ônibus do Rio de Janeiro – Sindicato Municipal 

dos Trabalhadores Empregados em Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município do Rio de 

Janeiro –, Sr. José Carlos Sacramento, à Fátima Belo, mestranda do PPFH-UERJ, ocorrida em 29 de julho de 

2016. 
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por ônibus na cidade do Rio de Janeiro, tiveram por objetivo uma aproximação mais ampla 

possível aos contextos em que se insere esse ofício e que lhe é transversal: os contextos 

políticos, governamentais e sindicais nos quais esses trabalhadores estão inseridos.  

Essa abordagem se reveste de relevância em virtude do setor de transportes rodoviário 

estar passando, no momento da realização desta pesquisa, por amplas mudanças na cidade do 

Rio de Janeiro, conforme já mencionamos. 

 

 

3.3 Observação em situação de trabalho 

 

 

Com esta ferramenta para a pesquisa de campo, acompanhamos as situações reais do 

trabalho de maneira mais pormenorizada. Para tanto, empreendemos certas viagens a fim de 

observar o motorista voluntário da presente pesquisa nos seus trajetos de trabalho. Em outras 

palavras, objetivamos com essa abordagem no Trabalho de Campo promover uma 

aproximação com o motorista e, entre uma viagem e outra, ou ao final de sua jornada, 

conversar com ele sobre os acontecimentos de seu trabalho.  

Nosso propósito foi o de também possibilitar e ampliar a compreensão a respeito dos 

hábitos, da linguagem e do como “nasceu” aquele motorista, procurando compreender, 

particularmente, os seguintes aspectos: os fatores determinantes para esse trabalhador ter 

escolhido exercer o ofício de motorista de ônibus, seu tempo de profissão na empresa que 

trabalha, dentre outros.  

Note-se que a abordagem visa a estabelecer uma aproximação com os motoristas de 

ônibus por meio da metodologia encontrada na observação participante. Tal observação, 

devido a sua própria característica, trata-se de uma relevante fonte de dados, na qual o 

pesquisador-observador é ativo em todo o processo, assumindo vários papéis, oportunizando 

ao investigador, como escreve Bressam (2000), acesso a eventos ou informações que não 

seriam acessados por outros métodos.  

Dessa maneira, o propósito foi o de estarmos atentos às situações particulares de 

trabalho do motorista, incluindo: suas reações visuais, expressões faciais; seus gestos, suas 

comunicações, sejam com os passageiros, sejam com outros motoristas, sejam colegas de 

trabalho da mesma empresa, sejam de empresas distintas e outros motoristas circulantes pela 

cidade; suas estratégias; assim como seus enfrentamentos das múltiplas solicitações que 

acompanham o seu fazer.  
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Compreendemos que os detalhes das observações realizadas podem despertar novos 

olhares sobre as situações de trabalho. Nesse sentido, note-se que o diálogo permanente com 

os trabalhadores ao longo da pesquisa é inerente à proposta metodológica aqui concebida. 

 

 

3.4 O Método da Autoconfrontação Cruzada e sua adaptação na pesquisa 

 

 

O enfrentamento de situações, tais como, as exemplificadas anteriormente extraídas do 

Diário de Campo, caracteriza o cotidiano de trabalho dos motoristas de ônibus da cidade do 

Rio de Janeiro. O método da autoconfrontação cruzada propicia a aproximação com o que se 

passa no dia a dia desses enfrentamentos. Santorum (2006) recupera que entre os autores que 

têm se dedicado ao desenvolvimento da autoconfrontação cruzada e a elaborar a respeito 

desse método, destacam-se Yves Clot, psicólogo, professor de psicologia do trabalho 

vinculado ao Conservatoire National de Arts et Mètiers (CNAM), de Paris, e Daniel Faïta, 

linguista vinculado ao Departamento de Ergologia da Universidade de Aix-en-Provence. 

A perspectiva desse método é que os trabalhadores participantes da pesquisa não 

participam apenas como protagonistas dos saberes investidos nas atividades, mas também 

como protagonistas da análise de seu trabalho, já que se busca uma interação dialógica entre 

eles e os profissionais da pesquisa, objetivando desenvolver o poder de agir sobre o meio de 

trabalho e sobre eles mesmos.  

Assim, o presente estudo inspirou-se, do ponto de vista metodológico, no método da 

autoconfrontação cruzada. Consideramos tratar-se de uma inspiração em virtude das 

adaptações que se fizeram necessárias, em decorrência das diversas objeções já citadas, 

vivenciadas devido à dificuldade de participação dos motoristas de ônibus urbanos da cidade 

do Rio de Janeiro, já que para se utilizar esse método sem adaptação seriam necessários, pelo 

menos, dois motoristas voluntários que tivessem disponibilidade em participar de todo o 

processo metodológico.  

Vale salientar que o desenvolvimento do material de pesquisa se deu inclusive no 

contexto de trabalho do motorista de ônibus. Entendemos que o contexto onde o trabalho 

acontece é de fundamental importância para a compreensão das situações que envolvem esse 

ofício, assim como as suas implicações de acontecimentos cotidianos e sua relação com as 

condições e a organização do trabalho na subjetividade desse trabalhador.  
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Diante desse aspecto subjetivo, vale ressaltar que o conhecimento produzido acerca do 

trabalho desse motorista pôde se desenvolver a partir do estabelecimento de uma relação de 

confiança entre a pesquisadora e o profissional o que, por sua vez, permitiu o seu 

compromisso em participar da presente pesquisa, ao mesmo tempo em que se deu o 

compromisso da pesquisadora em manter a confidencialidade acerca da identidade do 

motorista participante da pesquisa. Esse, por sua vez, dirige um ônibus de uma empresa cuja 

garagem e sede administrativa estão localizados na zona norte carioca. O seu itinerário de 

trabalho é habitualmente entre as zonas norte e sul da cidade, e atua como motorista há, 

aproximadamente, 18 anos, exercendo a maior parte de seu tempo de serviço nessa mesma 

empresa. 

No que tange aos critérios para a participação do motorista na pesquisa, esses foram 

definidos em observância aos seguintes aspectos: (1) contemplar um profissional no 

desempenho desse ofício, no período da coleta dos dados; (2) condicionar que o profissional 

pesquisado dirija, exclusivamente, nos limites da cidade do Rio de Janeiro; (3) aceitar, 

voluntariamente, que fossem realizadas filmagens desse profissional, em seus ambientes de 

trabalho, para posterior apresentação do material registrado em entrevista a ser realizada com 

o mesmo profissional, caracterizando a autoconfrontação.  

Outros critérios relevantes estabelecidos para a participação do motorista na pesquisa 

foram: (4) que o protagonista desse trabalho de pesquisa, o motorista de ônibus, trabalhasse 

em ônibus comuns, ou seja, aqueles que não possuem preço ou serviços diferenciados; (5) que 

o profissional pesquisado acumulasse as atribuições de cobrador e motorista do ônibus no 

desempenho de seu oficio.  

Ocorre que, em razão dos critérios mencionados anteriormente, ao longo da busca por 

motoristas participantes voluntários para a pesquisa, existiram diversos casos de motoristas 

que, por não se enquadrarem em todos os critérios, concomitantemente, não puderam 

participar, o que também constituiu um fator de limitação na obtenção de voluntários.  

A título de ilustração, destacamos o caso, por exemplo, de um motorista de ônibus que 

foi indicado por uma pessoa da família da pesquisadora, mas ele trabalhava na região da 

Baixada Fluminense, o qual não pôde participar em razão do critério do subitem 2; e de outro 

motorista, conhecido de um amigo, que trabalhava em ônibus com tarifa diferenciada, os 

denominadas “tarifas”, cujo critério de impedimento foi o mencionado no subitem 4. 

Por outro lado, note-se que a presente etapa da pesquisa é constituída de entrevistas 

realizadas em três partes, as quais foram orientadas pelos princípios da autoconfrontação 

cruzada. Para tanto, também registramos, por meio de fotografias e filmagens, aspectos que o 
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motorista considerou relevantes ao longo do acompanhamento do seu trabalho, por serem 

bastante representativos acerca do seu cotidiano e das condições de seu trabalho.  

Na primeira parte, que ocorreu em outubro de 2016, em local, dia e hora sugeridos à 

pesquisadora pelo trabalhador voluntário, explicitamos ao motorista os seguintes pontos: (1) o 

objetivo da pesquisa, (2) as etapas do trabalho de pesquisa e (3) o compromisso de não 

prejuízo profissional pela sua participação (confidencialidade da identificação do 

participante).  

Naquele momento, conversamos sobre aspectos relativos ao seu trabalho, destacando 

situações e trechos das viagens que ele gostaria que fossem registrados por meio da câmera de 

filmagem, acarretando em um planejamento conjunto do trabalho de pesquisa e dos 

respectivos registros que seriam realizados. Vale informar que também agendamos dia e 

horário para a realização desses registros. A duração média aproximada dessa entrevista foi de 

40 minutos e teve início com o seguinte questionamento ao profissional: Como é ser motorista 

de ônibus na cidade do Rio de Janeiro?  

Já a segunda parte desse trabalho ocorreu no período de outubro a dezembro do 

mesmo ano, quando foram realizadas diversas viagens da pesquisadora para a observação do 

trabalho do motorista de ônibus, as quais aconteceram em dias e horários diversificados. Em 

todas as viagens houve a participação ativa do trabalhador pesquisado, cada uma com um tipo 

de justificativa diferente, de acordo com a situação de trabalho que se apresentava, conforme 

mencionamos a seguir.  

Cabe ressaltar que cada viagem corresponde a uma ida e uma volta do ponto inicial ao 

ponto final, e vice-versa, sendo que, de segunda à sexta-feira, o tempo prescrito, seja de ida 

seja de volta, é de uma hora e dez minutos; enquanto que aos sábados esse tempo é de uma 

hora e cinco minutos; e aos domingos, de uma hora. O percurso é realizado entre um bairro da 

zona norte, passando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, e um bairro da zona sul da 

cidade, onde se localiza o terminal da respectiva linha de ônibus.  

A primeira viagem, que aconteceu em um domingo pela manhã, teve por objetivo 

conhecer o percurso realizado por esse trabalhador e ainda identificar, antecipadamente, 

trechos do percurso e situações que ele gostaria de trazer à discussão, posteriormente, em um 

segundo momento desse trabalho. Em outra ocasião, ocorrida em uma segunda-feira, 

acompanhamos seu trabalho desde a sua primeira viagem do dia em torno das 6h45min, 

horário considerado intenso pelo motorista, já que nesse período existe um considerável fluxo 

de carros e de passageiros do ônibus indo em direção aos mesmos lugares, 

concomitantemente.  
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Nossa observação também se deu no período da tarde, em torno das 12 horas, outro 

horário de costumeira movimentação intensa de carros, notadamente nos portões das escolas, 

com estudantes e pais de alunos buscando seus filhos, o que ocasiona dificuldades ainda 

maiores no trânsito desta cidade. Outra viagem de observação do trabalho do motorista 

também se deu no período da tarde, em sua última viagem daquele dia de trabalho, a qual 

acontece, habitualmente, entre as 14 e 15 horas. Nesse particular, a justificativa do motorista 

para que o acompanhássemos em uma viagem nesse horário foi a sua consideração de que 

esse é um período em que, de maneira geral, demanda maior atenção do condutor em razão de 

ser o término do seu turno de trabalho. 

Aliado a isso, existem os seguintes complicadores para aquele período de trabalho: 

devido ao seu cansaço físico aumentado, por se tratar da última viagem, e considerando 

também a necessidade aumentada por se alimentar que sente nesses momentos, sendo 

necessidades humanas incrementadas devido à falta de intervalo para alimentação dos 

motoristas, além da ausência de um intervalo entre uma viagem e outra que pudesse 

proporcionar ao profissional algum descanso. 

Nossa entrevista e respectivos registros ocorridos no local de trabalho do motorista 

aconteceram também ao longo de todo um dia de trabalho do profissional. Deu-se enquanto 

aguardávamos o socorro da empresa, o chamado reboque, pois chegamos a acompanhar uma 

situação na qual o ônibus havia quebrado, tendo avariado por volta das 9 horas da manhã, 

tendo chegado o reboque somente em torno das 16h30min, ou seja, com cerca de mais de sete 

horas de espera.  

Ao longo desse dia, tivemos condições de conversar bastante com o motorista. 

Detalhamos sobre determinadas situações acerca do seu trabalho, tiramos dúvidas, 

observamos sua atitude perante situações de trabalho, bem como pudemos observar as 

atitudes de seus colegas de linha e de outros rodoviários envolvidos na mesma situação. Tal 

foi o caso dos seguintes profissionais: o despachante, o fiscal, bem como o mecânico, que 

veio em atendimento ao chamado para resolver a avaria do ônibus utilizado pelo motorista.  

Desse modo, após terem sido finalizadas a primeira e a segunda partes do trabalho de 

pesquisa, dados quando a pesquisadora acompanhou e registrou o trabalho do motorista, 

conforme descrito anteriormente, a terceira e última parte ocorreu no mês de dezembro de 

2016, em um encontro entre a pesquisadora e o motorista pesquisado e durou, 

aproximadamente, cinco horas, ocasião na qual foi realizada a entrevista que fora 

fundamentada na etapa da autoconfrontação simples que, por sua vez, faz parte do método da 

autoconfrontação cruzada.  
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Note-se que a terceira etapa foi realizada a partir das considerações do profissional 

acerca do material filmado e fotografado de situações o envolvia, as quais foram por ele 

citadas e escolhidas na primeira e segunda etapas, conforme os critérios previamente também 

por ele considerados, a partir da seguinte questão inicial realizada pela pesquisadora: “Como é 

ser motorista de ônibus na cidade do Rio de Janeiro?”.  

A partir dessa questão fomos dando continuidade a nossa entrevista e também ao 

roteiro de filmagens e fotografias. 

Ocorre que, dentre as situações a serem apresentadas ao motorista ao longo da 

entrevista, algumas não teriam condições de registro por parte da pesquisadora, como os casos 

de uma situação de assalto, ou de uma briga envolvendo rodoviários, por exemplo. Foi em 

virtude das impossibilidades de registrarmos in loco essas situações específicas, 

especialmente no que diz respeito à segurança de ambos os envolvidos, que essas filmagens 

foram retiradas de vídeos oriundos de buscas na internet, a fim de poderem ser apresentadas 

na entrevista com o profissional.  

Dessa forma, os vídeos selecionados da internet foram apresentados ao motorista 

entrevistado na seguinte ordem: (1) assalto em um ônibus, com o auxílio de um passageiro ao 

motorista; (2) briga entre dois motoristas; (3) assédio feminino; e (4) agressão de passageiro 

ao motorista. Tal seleção de vídeos ocorreu após algumas entrevistas e viagens com o 

motorista de ônibus participante, sendo que seus temas foram situações envolvendo seu 

trabalho, as quais ele livremente destacou durante tais encontros para a elaboração dessa etapa 

da pesquisa.  

Assim, selecionamos as partes a serem apresentadas ao trabalhador, sendo que as 

filmagens obtidas da internet foram prévia e minimamente editadas tão somente para que 

ficassem com seu acesso mais simples e rápido, notadamente, para o caso de não se ter acesso 

à internet para a sua exibição no local onde ocorresse a entrevista. 

Por sua vez, as situações filmadas pela pesquisadora no acompanhamento do trabalho 

do motorista foram as seguintes: (1) colisão com carro de passeio; (2) elogio de usuária; (3) 

entrada de deficiente físico no ônibus; (4) atuação do trabalhador na dupla função de 

motorista e cobrador concomitantemente, além de diversas dificuldades ocorridas nos trajetos 

que acompanhamos durante a pesquisa de campo. 

Assim, para a realização da entrevista final com o motorista participante foram a ele 

apresentados cada um desses vídeos, separadamente, sendo seguidos de comentários do 

próprio motorista a respeito das situações visualizadas. Na entrevista, foi possível aprofundar 

determinados temas a respeito do seu trabalho, incluindo aspectos sobre o seu ambiente de 
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trabalho; sua forma de trabalhar; o esclarecimento de dúvidas, imprecisões, contradições, 

ausências; além de terem sido identificados outros aspectos que lhe ocorriam ao longo da 

entrevista, em associação livre.  

Vale ressaltar que os últimos aspectos, apesar de não terem sido considerados 

antecipadamente, estão presentes nas situações de trabalho do motorista, mas foram sendo 

evidenciados e por ele mencionados, ao longo da entrevista, conforme os relatos suscitados 

pela observação das imagens.  

Note-se que, por sua vez, de acordo com Clot (2006), a apresentação e a co-análise dos 

vídeos provocam nos trabalhadores observados em seu trabalho um deslocamento que o 

transforma em observador de sua própria atividade. Ainda de acordo com Osório (2006), 

“Dado que toda tentativa de compreender o trabalho é falha, sendo sempre um processo em 

grande parte „invisível‟ a olho nu, devemos empregar métodos indiretos para analisar a 

atividade”. Por outro lado, o trabalho do analista consiste em “provocar” sua análise em torno 

do que parece, ao trabalhador, impossível de expressar em palavras.  

Ainda acerca da terceira parte da entrevista, a pesquisadora incentivou o trabalhador 

entrevistado a se questionar sobre o que ele observava da própria atividade, levando-o à 

descrição, o mais precisamente possível, do que foi feito e esmiuçando aquelas mesmas 

atividades registradas que foram exercidas no trabalho. É nesse momento que o motorista 

desfaz e refaz o que fez: ele descreve o que poderia ter sido realizado, o que poderia ter sido 

feito, refeito, objetivando a “desnaturalização” da atividade, baseada em rotinas e 

automatismos. Tal “desnaturalização” acontece à medida que a experiência de trabalho é 

redescoberta a partir das escolhas, valores, compromissos subjetivos e dilemas vivenciados na 

situação concreta de trabalho.  

Mediante essa análise realizada pelo próprio trabalhador sobre o seu trabalho e sua 

forma de trabalhar, a experiência de trabalho será, de certa maneira, revivida, sendo que essa 

situação de objeto se transforma em meio de desenvolvimento profissional, à proporção que 

se transforma em um instrumento de desenvolvimento do pensamento, e de sua experiência 

profissional (CLOT, 2010).  

Nesse momento, é importante retomarmos o objetivo da pesquisa, visto que nos 

norteará quanto à análise dos dados considerados e registrados tanto no diário de campo 

quanto nas observações realizadas para a realização da etapa da autoconfrontação simples. 

Assim, nosso foco de observação é analisar aspectos relativos à organização do trabalho e às 

respectivas condições de trabalho dos motoristas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, 
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relacionando-os ao uso dos recursos pessoais do ofício, proposto pela Clínica da Atividade, 

para exercerem suas atividades profissionais.  

Utilizamos na íntegra as gravações realizadas durante a visualização, seguida de 

comentários do trabalhador entrevistado acerca das imagens de suas situações de trabalho. 

Foram objetos de análise, inclusive, os dados do Diário de Campo, os quais foram 

sistematicamente categorizados, e suas análises foram realizadas em conformidade com o 

referencial teórico. Dessa maneira, destacamos dois grandes eixos de análise que surgem a 

partir desses procedimentos dialógicos:  

a) Eixo 1 – Organização e condições de trabalho  

Neste tópico, objetivamos descrever os seguintes aspectos: 

- o trabalho prescrito;  

- as condições de trabalho;  

- as formas de controle deste trabalho e a relação com o tempo; 

- as relações entre os pares;  

- as relações com a hierarquia. 

b) Eixo 2 – O ofício e suas instâncias  

Neste ponto, objetivamos compreender, dentre outros aspectos, as seguintes 

questões:  

- Quais recursos do gênero profissional são mobilizados pelo motorista 

nesse ofício?  

- Como se apresentam os impedimentos à realização da(s) tarefa(s)?  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 A organização e as condições de trabalho  

 

 

Neste primeiro item, esclarecemos que o prescrito será apresentado já com algumas 

informações de como se realiza o trabalho real. Chamamos atenção para dados relativos à 

vitalidade exigida ao trabalhador, na tentativa de eliminar os obstáculos que se opõem à 

realização da atividade. 

No que diz respeito às relações de trabalho e às prescrições registradas nos contratos 

de trabalho dos motoristas da cidade do Rio de Janeiro, esses profissionais estão submetidos à 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a carga horária semanal de trabalho 

contratada para com as empresas de 42 horas, de acordo com a Convenção Coletiva de 

trabalho – CCT da categoria, acordada para o biênio 2015/2016.  

Ainda de acordo com a cláusula vigésima terceira da citada CCT, o início da jornada 

de trabalho ocorre no momento da chegada do empregado para atender ao horário para o qual 

foi escalado. Apesar dessa norma contratual da CCT, acordada entre os empregados e as 

empresas de ônibus, a prática verificada é a de que a contagem por parte da empresa do início 

do trabalho se dá tão somente quando o motorista inicia a sua primeira viagem, partindo do 

ponto final. 

Assim sendo, é desconsiderado pela empresa, para efeitos legítimos e formais de 

remuneração ao motorista, o tempo anterior a essa primeira partida, ainda que o motorista seja 

obrigado a chegar antes do início do seu horário estipulado para as viagens do seu turno para 

realizar o seu trabalho. Vale ressaltar que essa anterioridade é imposta pela própria empresa 

ao empregado para realizá-la, conforme veremos nos próximos parágrafos.  

Observamos, nesse caso, a defasagem entre o prescrito e o real, em que a mesma 

empresa empregadora do motorista, apesar de o obrigar a chegar mais cedo, não considera – 

quando, do ponto de vista formal e legal, o deveria considerar – esse período anterior à saída 

do motorista com seu ônibus do ponto, para dar início às suas viagens diárias de trabalho.  

Em decorrência disso, ainda conforme relato elucidativo do motorista ao longo das 

entrevistas e das aproximações realizadas na pesquisa, não são formalmente considerados pela 

empresa os seguintes períodos de trabalho para a remuneração ao motorista, dentre outros: 
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a) Conforme prescrição da empresa, a chegada do motorista na garagem 

precisa ocorrer, impreterivelmente, até às 6 horas da manhã, podendo ser 

substituído caso chegue atrasado, ainda que tenha sido escalado para às 

7h30min, por exemplo;  

b) o período em que o motorista dirige, entre a garagem e o ponto final; 

c) o tempo de espera do motorista, já no ponto final, para que ele seja 

autorizado pelo despachante a iniciar seu trabalho;  

d) o período de espera que o motorista aguarda, na garagem, pelo carro a ser 

disponibilizado pela empresa;  

e) o período de tempo utilizado para os representantes da empresa realizarem a 

prestação de contas das passagens vendidas, que ocorre sempre ao final de seu 

dia de trabalho e fora do horário contratado para a realização do trabalho do 

motorista.  

Diante do exposto, note-se que essas horas consideradas nos períodos acima descritos 

são reiteradamente acrescentadas ao tempo de trabalho do motorista, sem haver a devida 

remuneração por parte do seu empregador. Independentemente do que a empresa considere, 

de acordo com a legislação trabalhista, esses períodos são horas de trabalho que a empresa 

expropria diariamente do trabalhador, configurando esse um trabalho invisível e não 

remunerado do motorista de ônibus, constituindo-se essa em mais uma defasagem 

significativa entre o prescrito e o real.  

Vale salientar, no entanto, que a defasagem ora mencionada não é a que convoca a 

invenção cotidiana, e sim a da burla às normas legais, sinalizando que as defasagens entre 

prescrito e real podem ser de vários tipos. Encontramos, portanto um trabalho invisível que 

ocorre fora do horário de trabalho. Nesse sentido, cabe lembrar que pode haver trabalho 

invisibilizado também dentro do horário formal e remunerado.  

Sobre esse aspecto, encontramos no livro Jornadas urbanas, de Janice Caiafa, o 

seguinte trecho que também identifica esses “beliscos” pelo capital, do tempo de trabalho 

desse trabalhador: “Esses „furtos de tempo‟ – descanso, horas extras –, mesmo que 

pequenos, feitos pouco a pouco, são importantes na soma final. Marx fala de „beliscar‟, 

„surrupiar‟ o tempo de descanso do trabalhador. Assinala esses „pequenos furtos‟ do trabalho 

extra obtido ao curso de um dia que são tão lucrativos para o capitalista” (CAIAFA, 2002, 

p.149).  
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Ainda de acordo com Caiafa, “o aproveitamento minucioso do tempo de trabalho do 

rodoviário é uma marca da exploração nesse negócio. É, portanto, sobre a força de trabalho 

que vai incidir mais diretamente o controle do capitalista” (CAIAFA, 2002, p.52). 

Desse modo, levando em consideração os pontos até aqui assinalados, descrevemos, 

a seguir, algumas prescrições elaboradas pela empresa para a qual o motorista trabalha, cuja 

atividade acompanhamos ao longo desta pesquisa. Vale salientar que, além das reclamações 

mais generalizadas dos motoristas, apresentamos informações mais detalhadas a respeito dos 

seguintes aspectos: prescrições da empresa acerca da organização e condições de trabalho do 

motorista participante do presente estudo, e considerações acerca do Gênero Profissional 

nesse ofício. 

A empresa na qual o motorista entrevistado trabalha está situada na zona norte da 

cidade carioca, em localidade relativamente próxima a sua residência. O profissional 

trabalha sempre no período da manhã, pois esse é o horário de trabalho de sua preferência e 

busca na garagem o ônibus que dirige para dar início a sua primeira viagem. Apesar do 

horário da primeira viagem do motorista se iniciar somente em torno das 7 horas, a 

prescrição da empresa é que os motoristas, mesmo aqueles que começam suas viagens em 

horários mais tarde, precisam obrigatoriamente se apresentar na garagem, haja vista que 

todos os profissionais escalados que trabalhem pela manhã, necessitam cumprir esse 

procedimento igualmente e necessariamente sempre às 6 horas da manhã.  

Nesses casos, o motorista que porventura não conseguir chegar à garagem às 6 horas 

da manhã, horário padrão para todos os motoristas do período da manhã, será, no respectivo 

dia dessa ocorrência, substituído por motoristas reserva que estão diariamente à disposição 

do despachante para suprir eventuais faltas de motoristas. Note-se que esses motoristas 

reserva são normalmente escalados para trabalhar à tarde; no entanto, quando convocados 

para figurarem como motoristas reservas, ficam à disposição das necessidades da empresa, 

sem que sejam remunerados por essa disponibilidade, constituindo assim uma ilegalidade na 

forma de organização dessa empresa para a qual o motorista trabalha. 

Por sua vez, isso caracteriza uma situação detalhada mais à frente: a maneira pela 

qual a empresa realiza ou não o pagamento das horas extras a esses trabalhadores, ou seja, do 

horário que excede suas horas de trabalho ao volante, e das horas que ficam à disposição do 

empregador, por exemplo, aguardando cerca de uma hora e trinta minutos para dar início ao 

seu trabalho de conduzir o ônibus, até ser autorizado a de fato iniciá-lo.  

Por conseguinte, o motorista que pega seu carro de trabalho às 8 horas da manhã, por 

exemplo, precisa estar à disposição da empresa na garagem a partir das 6 horas; caso 
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contrário, ele só poderá trabalhar no período da tarde. Note-se que esse período de tempo 

que o motorista fica na garagem simplesmente aguardando para buscar o carro o qual vai 

dirigir é para poder fazer a sua viagem rotineira, pois a hora de início de trabalho só conta, 

para a empresa, quando ele inicia sua primeira viagem no ponto final.  

O relato do motorista sujeito da pesquisa sobre esse tema dá conta de que, certa vez, 

um motorista colega seu, morador do município de Queimados, região da Baixada 

Fluminense, distante cerca de duas horas de ônibus da garagem da empresa na qual trabalha, 

chegou àquela garagem com um pouco de atraso. Ocorre que, em decorrência disso, ele foi 

substituído pela empresa a partir daquele momento, ficando impedido de realizar a sua 

viagem rotineira naquele dia e somente pôde exercer sua atividade no turno da tarde.  

Por outro lado, outra prescrição que se dá nesse ofício diz respeito à quantidade de 

pagantes: trata-se de uma meta diária, na qual foi determinado que, ao final das três viagens 

realizadas pelo motorista, devem ser contabilizados, no mínimo, 350 passageiros pagantes. 

Essa meta é definida pela empresa para a linha que o motorista entrevistado trabalha, 

naturalmente excluindo-se desse total os estudantes, deficientes, idosos e outras 

“gratuidades”. Vale ressaltar que esses usuários, apesar de não pagarem as respectivas 

passagens, também foram servidos nas viagens de ônibus do mesmo motorista para o dia 

considerado.  

Destaca-se ainda que essa meta diária de quantidade de passageiros pagantes é 

inegociável pela empresa, pois, caso o motorista tenha realizado as três viagens do dia e não 

tenha conseguido totalizar a meta de pagantes, via de regra, será punido pela empresa com a 

suspensão de um dia de trabalho, não lhe sendo permitido trabalhar no dia seguinte. Essa 

norma da empresa gera mal-estar considerável entre os trabalhadores, uma vez que eles 

disputam passageiros como estratégia de recriar o prescrito, em virtude do ambiente de 

severa concorrência criado pela empresa. Assim, pode-se vislumbrar o quão distante se 

encontram os mecanismos gerenciais do trabalho realizado pelos motoristas de ônibus. 

Ainda no que diz respeito a essa recriação, trazemos a nossa discussão o aspecto 

positivo da recriação que encontramos no trabalho do motorista de ônibus, protagonista de 

nossa pesquisa. Apesar da concorrência entre os pares de trabalhadores, observamos que à 

medida que faz uso de seus valores religiosos, compreendendo que todos são iguais – sejam 

eles pagantes ou não –, isso proporciona a esse trabalhador uma visível satisfação, 

especialmente no reconhecimento de gratidão dos passageiros, expresso a ele logo na entrada 

do veículo, e se referindo ao motorista, muitas vezes, como um anjo. Essa recriação de um 

elemento hostil promovida por uma concorrência estimulada, produz nitidamente satisfação 
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a esse motorista, especialmente, por atribuir ao seu trabalho uma responsabilidade social no 

momento em que ele afirma: “Eu paro sim. Se eu não levar, quem fará isso?” 

Com relação a essa concorrência promovida pela empresa entre os motoristas, 

observamos que esse é um fator de fragilização do gênero profissional, uma vez que o 

motorista afirmou existir essa concorrência entre os colegas que trabalham na mesma linha 

de ônibus. Ao mesmo tempo, no entanto, observamos entre eles alguns diferentes tipos de 

cooperações, especialmente entre os colegas de ofício, conforme relataremos a seguir.  

Em uma das viagens em que acompanhamos o trabalho do motorista, o ônibus em 

que estávamos emparelhou em um sinal de trânsito com outro ônibus da mesma linha. Os 

dois motoristas iniciaram uma conversa e o segundo motorista observou que o motorista 

participante da pesquisa estava com um ônibus diferente de seu habitual. Ele respondeu que 

o “seu” carro estava quebrado e que aquele que estava usando era muito ruim, porque estava 

cheio de pequenos defeitos. Por conta disso, aconselhou-o: “Olha, se „der ruim‟ no seu 

carro, não pegue o carro n.º xxx e nem o n.º yyy: todos os dois estão muito ruins”. Em 

seguida, abriu o sinal e se despediram seguido de um barulho forte de ar compressor ao 

darem partidanos carros. Os motoristas se utilizam desse ruído para se cumprimentarem 

quando, por algum motivo, não conseguem se falar. 

A existência de uma forma de cooperação vai se apresentando na sutileza desses 

furtivos cruzamentos entre os motoristas da mesma linha. Vimos uma situação dessa 

acontecer em uma rua extremamente estreita e de mão dupla em um bairro na zona norte da 

cidade. Quando passam dois ônibus ao mesmo tempo, sobressai a perícia desses 

trabalhadores na condução de um carro grande em espaços estreitos. Observamos que, 

quando se tratavam de dois ônibus da mesma linha, aquele que estava saindo do ponto final 

– pois essa rua é próxima ao ponto final – dá preferência ao ônibus que está chegando. 

Assim, o ônibus que acabou de sair do ponto final dá a vez de passagem, naquela rua 

estreita, ao que está chegando, evidenciando acordos tácitos entre os motoristas, não 

formulados oficialmente, mas reconhecidos entre os pares sobre os modos de se conduzir 

nessas situações com os camaradas, sem que seja necessário trocarem uma única palavra.  

Por sua vez, as gerências exercem o controle do trabalho e do trabalhador de 

inúmeras formas no seu dia a dia de trabalho, sem que a empresa considere o fato das 

irregularidades estarem mais presentes na atividade de trabalho do motorista do que as 

regularidades. Esse aspecto do controle do motorista pela empresa do trabalho merece 

destaque uma vez que remete, justamente, às “infidelidades do meio” (CANGUILHEM, 
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1982), que fazem esse ofício ser muito mais complexo do que, simplesmente, ligar o veículo, 

parar nos pontos e desligá-lo ao final de um dia de trabalho.  

Dessa maneira, levando em consideração os pontos até aqui assinalados, 

descreveremos, a seguir, determinados aspectos que evidenciam as condições, bem como a 

organização do trabalho do motorista, cuja atividade acompanhamos ao longo dessa 

investigação científica.   

De acordo com as observações e diálogos realizados durante o Trabalho de Campo, 

no que diz respeito às condições de trabalho do motorista de ônibus, constatamos serem 

extremamente inadequadas, levando em consideração o nível mínimo de bem-estar do 

trabalhador. Nesse aspecto, segundo Guérin (2001, p.10), não é possível refletir sobre as 

condições de trabalho sem considerar o funcionamento global da empresa e “suas escolhas 

em todas as áreas, técnicas, organizacionais, comerciais e sociais”.  

De acordo com as observações que realizamos neste estudo, por ocasião da pesquisa 

de campo, identificamos a precariedade das condições de trabalho, considerando desde a 

alimentação dos motoristas de ônibus, bem como o uso de banheiros; a respectiva falta de 

condições sanitárias mínimas para esses profissionais e a falta de manutenção dos 

equipamentos de trabalho – aspectos esses pormenorizados nos próximos parágrafos. 

No que diz respeito à alimentação dos profissionais, verificamos a inexistência de um 

local adequado para guardar, aquecer e realizar as refeições trazidas de casa pelos 

motoristas. Desse modo, ao iniciar seu dia de trabalho, o motorista guarda a sua marmita 

(denominação para o recipiente utilizado para trazer a comida de casa) em um 

compartimento situado dentro do ônibus, logo na parte da frente, próximo ao motor, para 

que, entre uma viagem e outra, ele tenha alguma possibilidade de, eventualmente, realizar 

sua refeição. 

Mencionamos aqui que se trata de uma possibilidade eventual, haja vista que, 

formalmente, os motoristas de ônibus não têm instituído em sua rotina de trabalho um 

intervalo para realizar suas refeições ou para poderem descansar um pouco. Por conseguinte, 

de acordo com a avaliação do motorista, caso haja possibilidade, no exíguo tempo entre uma 

viagem e outra, ele consegue fazer, eventualmente, um brevíssimo lanche. Já para almoçar, 

segundo suas palavras “fica mais complicado”, em virtude de o tempo ser muito curto, 

quando existe, conforme as razões anteriormente explicitadas.  

O fato é que as empresas de ônibus não permitem intervalo, de qualquer espécie, aos 

motoristas para realizarem suas refeições. Em decorrência disso, esses profissionais não 

dispõem de local apropriado e específico para esse fim (como uma copa ou uma cozinha, por 
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exemplo), a fim de terem a possibilidade de esquentar a refeição trazida de casa. 

Caracterizado por uma precariedade extrema, chamou-nos consideravelmente a atenção a 

dita “solução” encontrada pelo motorista no que diz respeito a sua alimentação: ele posiciona 

a marmita, recipiente no qual leva seu almoço, dentro do motor; assim, a proximidade da 

marmita com o calor do motor esquenta o seu almoço, sendo esse um recurso do gênero 

profissional.  

Em caráter ilustrativo, a foto abaixo apresentada registra o compartimento do motor 

onde, em geral, o motorista guarda sua marmita. 

 

 
 

A seguir, mencionamos a insatisfação do motorista, mais especificamente quanto à 

ausência de uma estrutura para sua alimentação: na entrevista in loco com o motorista 

participante da pesquisa, a qual foi realizada em local próximo a um dos pontos finais no 

qual trabalha, verificamos um certo tom de revolta e denúncia quando nos relatou que, diante 

de condições tão insatisfatórias e sem tempo suficiente para consumir seu almoço, ele o tem 

substituído por lanches, tais como, biscoitos e frutas, pois podem ser consumidos bastante 

rapidamente. 

Outro aspecto que configura o alto nível de precariedade das condições de trabalho 

dos motoristas de ônibus diz respeito ao uso de banheiros. Nos terminais da linha na qual o 

motorista entrevistado trabalha, a empresa não providenciou banheiros para a utilização de 

seus funcionários. Por essa razão, os profissionais da empresa, para realizarem suas 

necessidades fisiológicas, sempre necessitam recorrer a banheiros externos, solicitando um 

favor aos comerciantes que permitem sua utilização.  
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Nesse particular, verificamos que em um dos pontos finais dessa linha, localizado na 

zona norte da cidade, o motorista utiliza o banheiro de um pequeno comércio situado 

próximo ao ponto final. O dono do estabelecimento comercial até permite o uso do banheiro, 

no entanto, exige, tacitamente, fidelidade no consumo de lanches, bebidas, cigarros e 

cafezinho naquele mesmo local.  

Destacamos ainda que nesse local está situada somente a linha de ônibus na qual 

trabalha o motorista voluntário da pesquisa, e faz desse lugar seu terminal de ônibus. Já no 

outro lado da cidade, na zona sul, onde está localizado o outro terminal da mesma linha de 

ônibus, a situação referente à utilização de banheiros apresenta-se ainda mais precária: o 

ponto final se localiza em uma espécie de terminal de ônibus, onde diversas linhas concluem 

ou iniciam suas viagens. Por sua vez, relativamente próximo ao mesmo terminal, situa-se 

uma lanchonete na qual os comerciantes permitem o uso do banheiro. Vale ressaltar que se 

trata de um único banheiro para a utilização de diversos motoristas e de outros rodoviários, 

assim como para o uso de frequentadores e turistas, pois o local está situado bastante 

próximo a um dos mais visitados cartões postais da cidade.  

Nessa perspectiva, um complicador a mais que verificamos nessa situação é que, para 

chegar ao local no intuito de utilizar o banheiro, o motorista caminha, pelo menos, dez 

minutos na ida, e outros dez minutos também precisarão ser despendidos para o seu retorno 

ao ponto terminal. Note-se que, de maneira geral, os intervalos existentes entre uma viagem 

e outra não dispõem de todo esse tempo.  

Em virtude desse complicador – a considerável distância do banheiro que fica no 

estabelecimento comercial mais próximo ao ponto final –, os motoristas, para não perderem 

muito tempo nesse trajeto a pé até o banheiro do bar mais próximo, costumam utilizar como 

banheiro as pilastras do abrigo de passageiros (vide foto 2, apresentada a seguir), sendo que 

outros profissionais, por sua vez, chegam a urinar nas rodas dos ônibus, tentando fazê-lo, 

apesar da situação precária, de maneira bem discreta. 
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Ainda versando acerca das condições de trabalho, outra situação de notória 

precariedade para com o motorista diz respeito ao funcionamento do aparelho de ar-

condicionado do ônibus. Nesse sentido, ocorre que uma das condições expressas pela 

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por ocasião do lançamento do Edital de Licitação 

para a concessão do serviço municipal, foi sobre a obrigatoriedade de climatização de toda a 

frota de ônibus para a cidade carioca cujo verão, por exemplo, alcança uma temperatura 

média consideravelmente alta há décadas, comparando-se com outras capitais brasileiras.   

Vale salientar que o ônibus utilizado pelo motorista entrevistado é climatizado, assim 

como grande parte da frota dessa linha. No entanto, nas viagens que realizamos no 

acompanhamento do trabalho do motorista, o aparelho condicionador de ar nunca funcionou 

de modo a, efetivamente, trazer conforto a passageiros e motorista.  

Sobre esse aspecto, em uma dessas viagens de acompanhamento do trabalho do 

motorista realizada no verão em um mês de muito calor, no momento considerado, o ônibus 

ainda dispunha de lugares para mais passageiros se sentarem. Entretanto, os usuários 

começaram a destilar uma série de reclamações por causa do calor dentro do coletivo, e 

responsabilizaram o motorista pelo não funcionamento do equipamento, sob a alegação de 

que ele não sentia calor em virtude de viajar com a janela aberta e que, por conta disso, no 

entender deles, o profissional não estaria se importando com o bem-estar dos passageiros.  

Nesse mesmo contexto, uma senhora com quem a pesquisadora conversava naquele 

momento disse em voz baixa, comentando a situação do motorista: “Coitado! Trabalhando 

no calor, e ainda dizem que a culpa é dele!” Ocorre que, àquele ponto dos acontecimentos, 

os ânimos dos passageiros já estavam alterados: o motorista tentava explicar a eles, inclusive 
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mostrando o termostato do aparelho de ar-condicionado do ônibus, que o aparelho tinha sido 

ligado por ele, mas que, provavelmente, “não estava dando vazão”.  

O motorista, olhando para a pesquisadora, enquanto os passageiros reclamavam sem 

parar, disse: “...Tá vendo como é? O carro nem é meu. Imagina se eu ia economizar com 

isso!?”. Naquele momento, verificamos uma tristeza em seu discurso, diante da 

incompreensão de grande parte dos passageiros com aquela situação de dificuldade que 

todos estavam passando, sendo que era de responsabilidade da empresa resolver e não do 

motorista que era, simplesmente, um empregado da empresa de ônibus tentando fazer o seu 

trabalho da melhor maneira possível, apesar das condições adversas que verificamos e 

registramos nessa pesquisa.  

Mais adiante, com o ônibus já desprovido de tantos passageiros e próximo ao ponto 

final, percorremos o corredor do ônibus colocando a mão nas saídas do ar-refrigerado para 

sentir a pressão do ar e constatamos o seguinte: o aparelho condicionador de ar do ônibus 

estava de fato com defeito, haja vista que somente as saídas de ar do lado direito estavam 

funcionando. Vale aqui ressaltar que o motorista, quando chegou ao ponto final, avisou ao 

despachante de plantão acerca do defeito no ar-condicionador do ônibus, mas foi por ele 

obrigado a continuar trabalhando no mesmo veículo naquelas condições, até o final de seu 

dia de trabalho. 

Continuando a descrição da organização do trabalho do motorista, conforme seu 

relato, acrescentamos que, ao final de seu dia, ele presta contas das passagens vendidas na 

garagem da empresa. No caso do motorista voluntário da presente pesquisa, antes de sua ida 

à garagem a fim de realizar a prestação de contas das passagens vendidas no dia, ele deixa o 

ônibus no ponto final para que outro motorista possa rendê-lo. Após isso, ele se desloca até a 

garagem ainda uniformizado, sendo acompanhado por um grupo de motoristas que também 

irão realizar o mesmo procedimento de prestação de contas do dinheiro obtido com as venda 

das passagens, com todo o montante apurado ao longo de seu dia de trabalho escondido 

embaixo da roupa para tentar diminuir as chances de ser assaltado. Observamos, nessa 

situação, pistas de uma estratégia do gênero desenvolvida para lidar com a iminência de um 

assalto no caminho para a prestação de contas com a empresa: andar em grupo; como ocultar 

o dinheiro. Até porque, caso isso venha a ocorrer, seja nesse percurso seja em qualquer outro 

exercendo seu trabalho, ele será obrigado pela empresa a ressarci-la dos prejuízos 

ocasionados por um eventual assalto.  

Outro aspecto sobre o controle do trabalho do motorista, diz respeito ao pagamento 

das passagens. O fato é que, além do monitoramento das catracas por onde devem passar os 
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passageiros e dos fiscais ao longo de todo o trajeto, que fiscalizam frequentemente o tempo 

entre os percursos e as passagens vendidas, ainda ocorre o monitoramento por parte da 

empresa realizado com o auxílio de duas câmeras de segurança localizadas na parte superior 

do para-brisa do ônibus.  

Essas câmeras são utilizadas pela empresa para realizar o controle dos pagamentos 

das passagens. Sempre que o motorista permite a entrada de um passageiro, pela porta 

traseira, sem pagar passagem – no caso dos vendedores ambulantes, por exemplo, mais 

conhecidos popularmente como camelôs –, essas câmeras, além de servirem para o controle 

das atitudes do motorista, são também, nesse caso, utilizadas para dar à empresa subsídios 

para cobrar do motorista esse valor da passagem. Vale ressaltar que, conforme relato do 

motorista entrevistado, o serviço de monitoramento nos ônibus mediante a utilização de 

câmeras de segurança é realizado por uma empresa terceirizada, contratada pela empresa 

empregadora do motorista especialmente para tal.  

Ainda sobre esse contexto, uma situação narrada pelo motorista em sua entrevista à 

pesquisadora ocorreu quando ele trabalhava em uma linha de ônibus em um bairro central da 

cidade, no qual estão situadas muitas comunidades economicamente carentes – área onde 

residem pessoas com renda consideravelmente baixa, e, em sua maioria, controlada por 

facções criminosas que têm no tráfico de drogas sua principal atividade econômica.  

O fato é que, nessas localidades, grande parte dos usuários do ônibus tem o costume 

de não pagar passagem, sendo bastante comum o fato de os moradores entrarem pela porta 

traseira, justamente com essa intenção. Nesses casos, o motorista não tem como evitar esses 

passageiros não pagantes, em virtude de reinar a informalidade nessas áreas urbanas, ou seja, 

há uma convenção tácita de entrada gratuita de moradores dessas localidades. Dada essa 

realidade, trata-se de uma situação a qual o motorista compreende não ter como mudar. Ele 

apenas precisa aceitar as coisas como são para não ter problemas de violência em seus 

trajetos por esses locais.  

Por outro lado, essas câmeras mostram as situações nas quais as passagens não são 

pagas pelos passageiros. Nesses casos, conforme já mencionamos, a empresa, 

desconsiderando por completo o contexto violento dessas localidades que obriga o motorista 

a permitir o não pagamento de passagens, cobra esses valores do motorista por meio de 

desconto em seu contracheque. Ainda conforme o relato continuado do motorista, esse 

desconto costuma ser majorado em relação ao que deveria ser de fato descontado. Em outras 

palavras, a empresa erra para mais, quando cobra do motorista as passagens não pagas pelos 

passageiros.  
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Em virtude de ser comum a grande quantidade de reclamações em torno desses 

descontos nos contracheques dos motoristas, com periodicidade quase mensal, a empresa 

instituiu um atendimento específico aos seus funcionários chamado de “dia da reclamação”. 

Mensalmente, os funcionários lotados no setor de gestão de pessoas colocam-se à disposição 

para o atendimento aos motoristas com questionamentos quanto aos descontos indevidos 

realizados pela empresa em seus salários.  

Nesse particular, o motorista entrevistado relatou que ele já não mais pretende 

reclamar de tais descontos porque, de acordo com o seu entendimento, as reclamações não 

surtem efeito prático na resolução desses problemas dos descontos indevidos, ao que ele 

desabafou: “Isso não adianta!”. Segundo ele, os representantes da empresa ouvem as 

reclamações dos motoristas sobre o tema, mas sempre apresentam justificativas para manter 

os descontos nos salários sem haver modificações do valor original descontado, apesar das 

reiteradas reclamações.  

Por essa razão, o motorista participante da pesquisa relatou que, nesses casos, ele se 

sente tratado pela empresa para a qual trabalha como se fosse uma criança. Sobre esse tema, 

verificamos que o fenômeno da infantilização do trabalhador por seu empregador também 

está descrito no trabalho de Prange: “Entre a desconfiança, a culpabilização e a infantilização 

as palestras vão se seguindo, construindo conjuntamente uma percepção negativa dos 

rodoviários, seja da empresa em relação a eles, seja deles em relação a eles mesmos” 

(PRANGE, 2011, p.563). 

Outro aspecto que observamos no contato que tivemos com o motorista em seu 

ambiente de trabalho é o fato de termos presenciado, inúmeras vezes, um ambiente 

profissional de severa competitividade entre os motoristas, especialmente entre os colegas de 

trabalho da mesma empresa. Por esse motivo, chegamos a considerar a hipótese de que 

haveria, por parte da empresa empregadora, algum tipo de premiação mediante o 

atingimento de algum critério por nós ignorado, até aquele momento.  

Levamos essa impressão para a entrevista, cujas situações puderam ser detalhadas 

pelo motorista, e constatamos que de fato existe naquele ambiente de trabalho uma 

competição, mas noque diz respeito ao cumprimento da prescrição dos 350 passageiros 

pagantes por dia de trabalho, conforme anteriormente assinalado. Nesse aspecto, ocorre, 

efetivamente, uma disputa entre os motoristas por mais passageiros pagantes. Tal tipo de 

pressão é tão forte entre eles que alguns motoristas chegam a não parar para as chamadas 

gratuidades, como são os casos de estudantes e pessoas idosas e ainda buscam ultrapassar o 
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ônibus que está à sua frente a fim de recolher o maior número possível de passageiros 

pagantes no menor intervalo de tempo que conseguirem.  

Assim, pudemos verificar uma atmosfera de “poucos amigos” entre os motoristas: 

eles competem pelo próprio trabalho, pois caso não cumpram a meta diária, sofrerão 

punições por parte da empresa. Ainda a respeito desse contexto, existe uma expressão 

utilizada por eles para se queixarem a esse motorista que ultrapassa: nesses casos, por 

exemplo, o motorista ultrapassado geralmente reclama com o outro que ele está 

“arrastando”, ou seja, levando em seu ônibus a maioria dos pagantes. Essas expressões são 

um importante sinal de recursos de gênero – no caso, o que é considerado admissível ou não 

como esperteza, como estratégia para alcançar uma determinada meta.  

Verificamos que na gestão desse serviço de transporte destacam-se os seguintes 

pontos:  

a) a existência de instrumentos disciplinares rígidos de controle sobre o 

trabalho e sobre o trabalhador por meio de câmeras de vigilância, sendo uma 

para fora e outra para dentro do veículo, instaladas próximas ao para-brisa;  

b) a existência de uma empresa especializada contratada pela empresa de 

ônibus para a observação das imagens captadas pelas câmeras, sendo que, 

mediante a análise de tais imagens, observa-se caronas, pagantes, 

procedimentos do motorista e outras intercorrências no dia a dia desse 

trabalhador;  

c) o modo de funcionamento padronizado, a partir da estipulação de um 

controle rígido sobre o percurso, e a intolerância por parte da empresa aos 

desvios, ainda que o motorista identifique, na prática, a necessidade, dados no 

aspecto prático e para a preservação da sua própria segurança de realizar tais 

desvios.  

Note-se que esse modo de funcionamento pode ser melhor compreendido ao se 

considerar a seguinte situação real como exemplo: o trajeto do motorista entrevistado quando 

sai da zona sul em direção à zona norte da cidade passa, necessariamente, pela rua Primeiro 

de Março, no centro do Rio de Janeiro, na qual estão localizadas duas importantes instituições 

públicas: a sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia 

Legislativa da Cidade do Rio de Janeiro – ALERJ.  

Ocorre que o final do ano de 2016 foi marcado por inúmeros protestos sociais, 

especialmente, de servidores estaduais reivindicando e protestando contra algumas medidas 

tomadas pelo Governo, as quais seriam votadas pela Assembleia Legislativa. Tais protestos 
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provocaram a interdição da Rua Primeiro de Março, no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

em dados momentos. Por esse motivo, o motorista precisou alterar o itinerário do ônibus em 

certos pontos para poder dar continuidade ao seu trabalho de condução do veículo que dirige 

ao longo de tais trechos. Nesse caso, a prescrição da empresa quando acontecem imprevistos 

no percurso é a de enviar ao local de início da mudança de rota, isto é, ao local interditado, 

um fiscal representante da empresa para que possa ser orientador dos motoristas quanto ao 

novo trajeto a ser percorrido, dadas as interdições que ocorriam à época. No entanto, caso o 

fiscal ainda não tivesse chegado ao local, ao motorista era permitida a mudança na rota. Em 

virtude de haver cometido, segundo os representantes da empresa, esse “desvio”, o motorista 

foi suspenso do trabalho por dois dias, sendo que, ao punir o motorista, nesse caso, a empresa 

foi arbitrária por contrariar uma prerrogativa que ela mesma estipulou: o fato de que, quando 

não houver fiscal da empresa para orientar sobre novo trajeto, ao motorista será permitida 

mudança na rota.   

Por sua vez, somos levados à compreensão de que aquilo que é considerado como 

desvio da rota sem a autorização dos responsáveis, segundo as normas da empresa, configura 

uma resistência a esse universo gerencial e intelectual que os “coisifica”, retirando-lhes o 

mínimo de autonomia no seu desenvolvimento profissional. 

A esse respeito, Schwartz (2007, p.199) destaca que: “o essencial é restituir a forma 

pela qual o sujeito escapa sempre, a seu jeito, de ser objetivado – e a atividade, é isso que ela 

nos diz! Ao mesmo tempo, o desvio de rota é consequencia de uma escolha feita pelo 

motorista, ante os obstáculos para levar a cabo sua tarefa. Seguindo as pistas do trabalho 

realizado nessa situação especifica – o desvio da rota –, encontramos indícios do real da 

atividade: a escolha feita pelo motorista e tudo o que ela mobiliza no debate de normas que se 

estabelece entre o sujeito e a organização, em um universo de valores, para dar conta da 

tarefa, apesar dos constrangimentos encontrados ao longo do caminho.  

Por outro lado, conforme já supramencionado, a empresa, por meio do monitoramento 

constante e extremo do motorista, desconta no contracheque do profissional a passagem não 

paga, seja pelo ambulante seja pelo idoso que, por exemplo, apesar do seu direito garantido 

por lei, não pode exercê-lo sem o uso do cartão Riocard – trata-se de outra obrigatoriedade 

imposta pela empresa aos motoristas nos procedimentos para com os passageiros.  

Por sua vez, caso o motorista permita ingresso no ônibus sem apresentar esse cartão 

será ele – o motorista – quem terá que pagar as passagens não cobradas. Assim, tal como 

mencionado em Caiafa (2002), identificamos tais procedimentos como consequência do tipo 
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de gestão capitalista que caracteriza a prestação desse serviço no Rio de Janeiro: é o 

capitalismo contemporâneo, da lógica disciplinar exercida através da vigilância.  

Um trecho do depoimento do motorista foi esclarecedor, apesar de aparentemente 

paradoxal, sendo tal paradoxo um produto do sistema no qual trabalha, trecho que 

reproduzimos a seguir: “Paro o ônibus para todos, não só para os pagantes. No meu carro 

entram idosos, deficientes, estudantes; porque, para mim, todos são iguais”. No nosso 

entendimento, o motorista resiste a esse modo de administração propondo, em seu ofício, um 

tratamento humanizado, utilizando o pressuposto da igualdade entre as pessoas, ou seja, um 

valor do bem comum. Ele procura oferecer aos passageiros um tratamento mais humano em 

contrapartida a uma prática gerencial baseada, por sua vez, em um modelo neoliberal e 

mecanicista.  

 

 

4.2 Dirigir ônibus: A atividade 

 

 

Essa análise do processo de trabalho do motorista de ônibus na cidade do Rio de 

Janeiro está alicerçada, todo o tempo, no conceito de Atividade proposto por Yves Clot, 

conforme já descrevemos anteriormente, o qual incorpora a compreensão de “atividade 

realizada” e “real da atividade”, estando acrescentada a essa compreensão, a instância pessoal 

do ofício do trabalhador ao vivido no seu processo de trabalho.  

Nesse sentido, a atividade realizada consiste no observável: o que pode ser dito pelo 

trabalhador sobre o que ele faz. Já o conceito de „real da atividade‟ diz respeito a “o que não 

se faz, o que se tenta fazer sem ser bem-sucedido – o drama dos fracassos – , o que se 

desejaria ou se poderia ter feito e o que se pensa ser capaz de fazer noutro lugar. Convém 

acrescentar – paradoxo frequente – o que se faz para evitar fazer o que deve ser feito: “o que 

deve ser refeito, assim como o que se tinha feito a contragosto” (CLOT, 2010, p.103). Ainda 

de acordo com Clot, a atividade não realizada influencia na atividade presente à medida que o 

que não foi realizado está presente, sim, pois há conflitos vitais, subjetivos, que participam do 

processo de trabalho.  

Dessa forma: “A atividade é que vincula ou desvincula o individual e o social, o 

sujeito e a organização do trabalho, os sujeitos entre si e esses sujeitos com os objetos que os 

mobilizam. Ela é a arena e a sede em que eles passam de um para o outro, a menor unidade do 

intercâmbio social” (CLOT, 2010, p.11). Ocorre que a análise traz a esse ofício a 
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possibilidade de acessar o real dessa atividade em muito, à proporção que são considerados 

nessa investigação mais do que os comportamentos que venceram.  

De acordo com a perspectiva vygotskiana adotada por Clot (2010) o homem está pleno 

em cada minuto de possibilidades não realizadas por ele mesmo em seu ambiente de trabalho. 

Assim, quando nos referimos ao real da atividade, investigamos, dentre outros aspectos, o que 

não se faz, quais os determinantes de um fracasso, se o desejo do motorista seria de outro tipo 

de realização e qual foi a atividade impedida. Dessa maneira, ainda de acordo com o autor:  

 

A atividade subtraída, ocultada ou recuada nem por isso está ausente, mas influi, 

com todo seu peso, na atividade presente. Pretender dispensá-la na análise do 

trabalho, equivale a retirar, de maneira artificial, dos que trabalham os conflitos 

vitais de que eles tentam liberar-se no real. O realizado não tem o monopólio do real 

(CLOT, 2010, p.104).  

 

O motorista participante da pesquisa nos relatou ainda que, em dada ocasião, um 

cadeirante acenou no ponto de ônibus solicitando acesso para ingressar no ônibus. O 

motorista parou o carro ao ser solicitado, mas não conseguiu levar o passageiro porque ele 

não conseguia levantar da cadeira de rodas. Por essa razão, o uso do elevador, nesse caso, era 

imprescindível. Naquele momento, o motorista explicou ao cadeirante o fato do elevador do 

ônibus estar defeituoso e ainda lhe orientou que procurasse seus direitos da seguinte forma: 

“Olha, eu não te levo não é porque eu não quero. É porque não posso: o elevador está 

quebrado! Busque seus direitos: denuncie esta situação!”. A seguir, prosseguiu seu caminho 

com tristeza e lamentando não ter conseguido levar o cadeirante, apesar da tentativa.  

Pudemos observar na situação anteriormente descrita que, apesar da dificuldade a qual 

o motorista foi exposto em seu ambiente de trabalho, ele não se mostrou passivo diante 

daquela situação adversa, por exemplo. Mas, ao contrário, utilizou-se do seu trabalho para 

lutar e incentivar outros a igualmente lutarem contra as adversidades que se apresentarem 

diante deles. Verificou-se, nesse caso, a afirmação de sua dignidade, sobretudo por não ter se 

curvado diante do impedimento que atravessou o seu cotidiano. 

 

 

4.3 Gênero e estilo profissional 

 

Diante dessas situações de trabalho, trazemos o conceito de ofício, de acordo com 

Yves Clot (2013), no qual autor salienta que “o ofício é subdividido em quatro instâncias: 

impessoal, interpessoal, transpessoal e pessoal”.  
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Assim, a impessoalidade do ofício está descrita por meio da prescrição, pela parte que 

consideramos indispensável, mas que é insuficiente à medida que as infidelidades do meio 

trazem para o motorista exigências imprevisíveis, tais como as que exemplificamos 

anteriormente, no que diz respeito à impossibilidade de levar o cadeirante. Note-se que, nestes 

casos: o ingresso, ou a intenção de ingresso de cadeirantes no ônibus, e o mal funcionamento 

do aparelho condicionador de ar, apenas para citarmos alguns exemplos, essas situações 

podem ocasionar desgastes físicos e emocionais ao motorista, assim como representar riscos a 

sua saúde. Nesse sentido, de acordo com Clot (2013, p.6): “A saúde pode ser perdida no meio 

profissional quando o ofício deixa de ser objeto de cuidados necessários”. Esses cuidados têm 

a ver com o fortalecimento do gênero profissional dos motoristas de ônibus da cidade do Rio 

de Janeiro. 

Observamos que, para superar suas dificuldades, o motorista lança mão de recursos 

transpessoais do ofício, contando com o apoio de seus pares como, por exemplo, nas 

seguintes situações: piscar os faróis para avisar aos colegas acerca de algum problema na via; 

avisar que determinado carro está com defeito para que seus colegas se recusem a dirigir 

aquele carro, caso lhes seja designado para trabalhar; e ainda auxíliar os colegas novos na 

profissão quanto à obrigatoriedade de dirigir e cobrar a passagem concomitantemente.  

Por sua vez, existe um apoio mútuo que observamos prevalecer por parte do motorista 

mais experiente, como é o caso do nosso entrevistado, que possui 18 anos de trabalho na 

mesma empresa, tendo iniciado a carreira de rodoviário como cobrador de ônibus. Essa 

experiência acumulada no ofício por todos esses anos e incorporada ao seu modo de fazer é 

atravessada pela história coletiva desse mesmo ofício, ou seja, o gênero profissional.  

Note-se que é por essa razão que a instância transpessoal está presente em virtude de 

não pertencer a um só trabalhador, mas por estar à disposição de todos, assumindo uma 

característica histórica (CLOT, 2013). É nessa dimensão transpessoal que se apresenta o 

gênero profissional e o estilo profissional. Segundo Clot (2010, p.124), o gênero profissional 

“pode ser apresentado como uma espécie de pré-fabricado, estoque de „disponibilização dos 

atos‟, de registro em palavras, mas também de conceituações pragmáticas”. Já o estilo 

profissional, por sua vez, “participa do gênero, ao qual ele fornece seu modo de ser. Os estilos 

são o retrabalho dos gêneros em situação, enquanto os gêneros, de fato, são o contrário de 

estados fixos. Melhor ainda, eles estão sempre inacabados” (CLOT, 2010, p.126). 

No que diz respeito ao gênero profissional, Caiafa (2002, p.43) declara que os 

motoristas de ônibus cariocas são conhecidos por “correrem como loucos”, sendo esse, 

inclusive, um dos aspectos considerados em nossa análise. O motorista entrevistado 
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reconhece, ao contrário dos motoristas entrevistados na pesquisa de Caiafa, que a pressa é um 

recurso considerado aceitável, frente a uma situação concreta do ofício de dirigir ônibus na 

cidade do Rio de Janeiro, ou ainda um dos comportamentos indesejáveis dos motoristas, 

como cita Batiston et al (2006) e Silva e Günter (2005), que verificaram em suas pesquisas 

que a pressa pode ser uma compensação ao tempo doado ao empregador.  

No entanto, o motorista por nós entrevistado interpreta essa pressa como sendo um 

recurso utilizado pela categoria profissional para impedir maiores “beliscões” – furtos ao 

tempo do trabalhador –, visto que a ocorrência de hora extra de trabalho é costumeira na 

empresa, mas sem o pagamento correto dessas horas trabalhadas, conforme mencionamos em 

parágrafos anteriores. Essa situação concreta de trabalho aqui narrada traz à discussão o 

conceito de Real da Atividade, à medida que há o esclarecimento das escolhas realizadas e 

dos caminhos escolhidos em detrimento de outras possibilidades.  

Isso posto, uma das pistas que pensamos ter encontrado é que, possivelmente, a pressa 

figure como parte do gênero profissional dos motoristas de ônibus da cidade do Rio de 

Janeiro incentivada, inclusive, pelos empresários de ônibus à medida que, ainda de acordo 

com Caiafa: 

 

 [...] interessa ao capitalista que o motorista corra porque isso é aumento de 

produtividade. Se ele parar para pegar passageiros que vão pagar tarifa, de resto a 

correria significa que mantendo a mesma jornada de trabalho – num mesmo tempo 

que o capitalista paga ao rodoviário – o motorista pode cumprir um percurso maior, 

recolhendo os passageiros que acenam, entram e pagam. Aumenta o número de 

viagens de um mesmo veículo e com o mesmo par de funcionários que vão produzir 

mais (vender lugares nos ônibus) pelo mesmo salário (CAIAFA, 2002, p.47).  

 

Nesse caso, a pressa também tem por objetivo garantir bons resultados para a empresa, 

sendo, de certa maneira, um recurso para enfrentar as situações presentes no dia a dia desses 

trabalhadores, sobretudo no que diz respeito à prescrição de, ao final de seu dia de trabalho, 

alcançar à meta de 350 passageiros pagantes.  

Dessa forma, existe por parte da empresa de ônibus uma maior tolerância com os 

atrasos dos motoristas, no que diz respeito ao cumprimento do tempo de viagem entre um 

ponto final e outro, segundo o relato do motorista, já que o pagamento das horas extras não é 

realizado corretamente. Conforme já mencionado, o pessoal da área de Gerenciamento de 

Pessoas da empresa empregadora sempre calcula um valor menor do que aquele que deveria 

ser pago ao trabalhador, de acordo com o estipulado na CLT que define o que deve ser de fato 

considerado como período trabalhado.  
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Por outro lado, o empresariado desse setor fomenta a pressa e a concorrência 

exacerbada entre os trabalhadores, visto que, de acordo com Caiafa, quanto mais passageiros 

forem transportados em menor tempo, isso se refletirá em mais passagens vendidas. Como o 

motorista trabalha por horas diárias e não por viagens percorridas, observa-se que a pressa 

também o beneficia. O fato é que o capitalista quer ganhar dinheiro, sempre.  

 

Os meios de produção, o capital constante, só existem, do ponto de vista da criação 

da mais-valia, para absorver trabalho e com cada gota de trabalho uma porção 

proporcional de trabalho excedente. Se não realizam isto, sua mera existência 

constitui pura perda para o capitalista, pois durante o tempo que estão parados 

representam adiantamento inútil de capital (MARX, 1980, p.290 apud CAIAFA, 

2002, p.46).  

 

No que diz respeito à questão de as estratégias pessoais para os motoristas lidarem 

com as dificuldades, as exigências e a precarização das condições de trabalho, quando 

indagado, o motorista entrevistado traz uma estratégia individualizada, à medida que recorre à 

espiritualidade, trazendo-a nesse relato à instância pessoal do ofício. Verificamos se 

mostrarem pouco e menos potente essa estratégia do que as coletivas de enfrentamento da 

realidade.  

De acordo com nosso entendimento, essa estratégia individualizada não tem sido 

capaz de oferecer a esse trabalhador mais conforto em sua atividade profissional. Ocorre que 

o motorista relata agravos a sua saúde física, haja vista já ter sido hospitalizado em 

decorrência do aumento da pressão arterial e do uso de medicamentos para controlar uma 

gastrite crônica que, ainda segundo ele, são sintomas que apareceram em seu corpo, dado o 

desgaste emocional provocado ao longo dos anos em que tem trabalhado como rodoviário na 

cidade do Rio de Janeiro.  

Ainda a respeito desse seu desgaste físico, o motorista relatou durante a entrevista que 

nesses 18 anos trabalhando como rodoviário – sendo a maior parte deles como motorista, 

tendo passado inicialmente pela função de cobrador –, o maior dano por ele sofrido se deu a 

partir da implementação da dupla função: a de motorista e cobrador ao mesmo tempo, que é 

uma característica do trabalho contemporâneo: a acumulação de funções.  

Nesse sentido, o motorista entrevistado transparecia em seus comentários um 

sofrimento notório advindo da ausência de um companheiro de trabalho que, inclusive, o 

pudesse auxiliar, por exemplo, sinalizando o momento de fechar a porta traseira do ônibus 

após a saída de passageiros. Nesse particular, o motorista relata que quando o ônibus se 

encontra lotado e, em consequência disso, alguns passageiros viajam em pé, ele não consegue 
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observar o espelho localizado na porta traseira do veículo para auxiliá-lo no fechamento das 

portas logo após os embarques e desembarques. Ele ressalta que, dentre as colaborações que 

aconteciam quando trabalhava com um companheiro cobrador, auxiliá-lo na visão da porta 

traseira do ônibus era uma delas. 

Conforme reproduzimos a seguir, sua declaração quanto a essa dupla função é 

contundente: “Isso tem que acabar! Acontecem muitos acidentes por causa disso. É que não 

há divulgação, mas existem muitos acidentes ocasionados pela dupla função. Isso tem que 

acabar!”.  

Diante disso, compreendemos que a questão relacionada à dupla função gera pistas 

abertas para novas investigações, tais como, a possibilidade de haver correlação entre essa 

dupla jornada, uma das característica do trabalho contemporâneo, e os acidentes envolvendo 

ônibus na cidade do Rio de Janeiro; a correlação entre afastamentos de trabalho e 

aposentadoria precoce, após a instauração da dupla jornada na cidade; bem como os reflexos 

na atividade de dirigir ônibus na cidade do Rio de Janeiro, após as inúmeras obras de 

reestruturação urbana ocorridas nos últimos anos na cidade, em virtude da metrópole ter 

sediado eventos internacionais importantes, como foram os casos da Copa do Mundo, das 

Olimpíadas e das Paralimpíadas, os quais provocaram mudanças significativas na mobilidade 

urbana na cidade.  

A título de ilustração de situações impeditivas no trabalho, apresentamos uma situação 

que se deu, concomitantemente, com o motorista e a pesquisadora, em decorrência de haver 

ocorrido um problema no motor do ônibus. Por conta disso, ambos ficaram aguardando pelo 

reboque da empresa ao longo de, praticamente, um dia inteiro.  

Ocorre que o motorista e a pesquisadora ficaram sentados embaixo de uma árvore, em 

condições precárias, as quais descrevemos a seguir: a sede que se apresentava devido ao forte 

calor daquele dia, ambos sem acesso à água para consumir, em virtude do local isolado em 

que se encontravam; impossibilidade de deixarem o veículo para tentar localizar, nas 

imediações, um banheiro que pudesse ser utilizado, pois o local onde o ônibus parou era 

estritamente residencial (não existiam lojas ou outros tipos de estabelecimentos comerciais 

nas redondezas), assim como também não tinham a possibilidade, inclusive, de obter alguma 

alimentação, em virtude de terem ficado aguardando a chegada do reboque ao longo de, 

praticamente, um dia inteiro, o que só se deu às 16 horas e 30 minutos.  

Nesse particular, vale informar que o horário de encerramento do expediente do 

motorista em questão é em torno das 15 horas, em todos os dias em que trabalha. Assim, 

aconteceu que, aproximadamente, às 9h30min da manhã, de uma terça-feira quente de verão, 
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o motorista fazendo uso de seu telefone celular, contatou o despachante para informar a 

respectiva ocorrência de avaria e o local onde o ônibus estava parado. Em outro momento, já 

em torno das 11 horas da manhã, o motorista voltou a telefonar para o despachante para 

informar que, até aquele momento, ainda não havia chegado o reboque para que fossem 

providenciados os reparos necessários.  

Por sua vez, o motorista nos relatou que, de acordo com sua experiência, esse 

problema poderia ser facilmente resolvido pelo mecânico da empresa e que, a princípio, ele 

considerava que rapidamente poderíamos continuar o trabalho de pesquisa, e então prosseguir 

para a sua segunda viagem daquele dia. Assim, o motorista telefonou, pela terceira vez, 

utilizando o próprio aparelho celular, mas sendo que dessa última vez contatou diretamente a 

garagem a fim de compreender o que estava acontecendo; afinal, já estávamos no meio da 

tarde sem que nenhuma solução fosse tomada pelos representantes da empresa para a qual 

trabalhava com relação ao ônibus e a ele, o motorista.  

O procedimento da empresa é que, nesses casos, o motorista entre em contato com o 

despachante para que esse – portador de um rádio de comunicação direta com a garagem, 

aparelho esse que é oferecido ao local de trabalho do despachante pela empresa –, possa 

comunicar ao mecânico socorrista o relato da avaria e o local onde o veículo estiver parado 

aguardando o socorro. Assim, continuamos aguardando em pé, embaixo de uma árvore, sendo 

que ambos bebendo a pouca quantidade de água quente que havia disponível naquela 

situação, enquanto ele fazia a leitura da Bíblia em vários momentos dessa longa e precária 

espera.  

A temperatura na cidade carioca, naquele momento, beirava os 40°C, sendo que no 

interior do ônibus não era possível permanecer, pois a empresa de ônibus não permite que 

permaneça ligado e, tampouco, o uso do ar-condicionado nesse tipo de situação. A 

desobediência a essa norma da empresa poderia trazer punições ao motorista visto que há uma 

fiscalização constante do seu trabalho, inclusive com a utilização de carros de passeio da 

empresa caracterizados com seu logotipo levando supervisores. Nesse caso, supervisionando 

não só os trabalho dos motoristas, mas também dos fiscais, despachantes que trabalham na 

linha do ônibus. 

Ocorre que, quando o reboque chegou, o relógio marcava pouco mais de16 horas e 30 

minutos. O motorista colocou o carro no guincho e, em seguida, a equipe de profissionais se 

dirigiu para a garagem levando o ônibus avariado para realização dos respectivos reparos, 

finalmente. Assim, a atividade foi parcialmente impedida visto que o motorista, embora não 

tenha conseguido concluir sua tarefa, permaneceu ativo em vários aspectos usando recursos 
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pessoais no ofício a fim de realizar seu trabalho como, por exemplo, o uso do próprio celular 

para resolver as situações inesperadas.  

Essa situação é um exemplo pertinente para iniciarmos algumas análises a respeito da 

organização do trabalho dessa empresa, a qual não prevê situações básicas como a relatada e 

ainda desse coletivo de trabalhadores: compreendemos o coletivo como um importante fator 

tanto na ampliação do conhecimento de trabalho quanto na construção de necessários espaços 

de apoio entre os trabalhadores.  

No entanto, o que constatamos na situação descrita anteriormente acerca da avaria do 

ônibus e extrema demora no atendimento da empresa de ônibus foi justamente o inverso 

disso: verificamos pouco apoio do coletivo de motoristas ao colega que teve seu ônibus 

avariado como, por exemplo, ao deixarem seu turno de trabalho, a considerável possibilidade 

de não terem avisado na garagem o fato de o colega estar esperando horas o socorro da 

empresa, sendo que os motoristas do mesmo turno de trabalho passaram pelo ônibus avariado 

por, pelo menos, três vezes, sem que nada fosse dito, e nem algum tipo de estranhamento pela 

situação fosse comentado na garagem, segundo relato do mecânico socorrista.  

Observamos também que os motoristas passavam e nem paravam para perguntar 

qualquer coisa que fosse. Verificamos que era como se não existisse um carro da mesma linha 

parado, sendo que era um colega de trabalho deles que aguardava por várias horas pelo 

auxílio.  

Assim, apresentando outros detalhamentos acerca da avaria ocorrida com o ônibus, 

quando o mecânico do reboque finalmente chegou ao local onde o ônibus estava parado, ele 

lamentou ter havido tamanha espera, e disse também que o atendimento não havia ocorrido 

em um momento anterior em virtude de ele não haver sido avisado que aquele ônibus estava 

quebrado. Ele alegou ainda que ele tinha ficado na garagem “à toa”, sem atender a nenhuma 

ocorrência externa anteriormente, naquele mesmo dia, ou seja, baseado no depoimento do 

mecânico da empresa, não aconteceu diálogo acerca da situação da avaria do ônibus entre as 

diferentes atividades de trabalho que compõem essa empresa. 

Por sua vez, o motorista de ônibus ficou esperando, praticamente, durante todo o seu 

dia de trabalho, e ainda fez hora extra compulsoriamente, pois estava aguardando por um 

reboque que poderia ter chegado bem antes das 16h, caso houvesse uma informação 

minimamente eficiente da avaria no ônibus, sendo que seu horário de saída normal é em torno 

das 15 horas.  

Diante de toda essa situação de dificuldades mencionada, destacamos algumas 

observações: enquanto ali estivemos, poucos colegas motoristas acenaram ou, tampouco, 
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fizeram qualquer pergunta sobre o ocorrido. Nesse caso, baseado nas informações fornecidas 

pelo despachante de que sabia da situação de avaria no ônibus por todo aquele tempo, 

aguardando por um auxílio da empresa. Causou-nos estranheza o fato de nenhum colega da 

mesma empresa, e os que trabalham com o motorista no mesmo horário, não haver comentado 

com o mesmo despachante ou com o inspetor que havia um ônibus parado no meio do 

caminho por tanto tempo.  

Ainda que o despachante tivesse alegado ao motorista do ônibus cujo carro estava 

avariado que o havia esquecido em decorrência da grande quantidade de seus afazeres, 

embora essa ocorrência da avaria do ônibus também seja um deles, a organização do trabalho 

nessa empresa, produzindo grande intensidade de trabalho para os diferentes trabalhadores 

tem, dessa forma, reduzido a capacidade de apoio aos seus pares o que, segundo Clot (2010), 

é causa de sofrimento no trabalho à medida que: 

 

Viver no trabalho é, portanto, poder desenvolver sua atividade, seus objetos, 

instrumentos e destinatários, afetando a organização do trabalho por sua iniciativa. 

O desenvolvimento abortado da atividade se perde em emoções que degeneram em 

„paixões tristes‟, novos obstáculos ao desenvolvimento, em defesas psíquicas – até 

mesmo, coletivas (CLOT, 2010,p.9). 

 

Ocorre que, conforme já mencionamos, os motoristas de ônibus se encontram 

inseridos em um contexto de trabalho com muitas disputas, tais como, por horário de trabalho, 

um carro em condições adequadas para a realização do trabalho, passageiros pagantes para 

transportar, horários para cumprir, dentre outros aspectos; por isso, em virtude desse ambiente 

corporativo adverso, verificamos que esse é um ofício em que há pouco espaço para as 

amizades e a solidariedade.  

Por outro lado, verificamos para o desenvolvimento do gênero profissional a 

transgressão oferecida pelo estilo profissional, transgressão essa que se refere aos recursos 

genéricos para o enfrentamento dos imprevistos vivenciados por essa categoria profissional, 

conforme afirma Clot: 

 

O estilo descongestiona o gênero ao iniciar variantes suscetíveis de conservar sua 

vitalidade. Ele transforma os previsíveis genéricos da atividade em instrumento para 

se comparar com os imprevistos do real. Uma das características do estilo 

profissional é que ele “conserva a flexibilidade das formas já fixadas” (CLOT, 2010, 

p.180).  

 

Ainda no que diz respeito ao estilo profissional identificamos que, em contrapartida ao 

clima de competitividade demonstrado em disputas por metros no chão de asfalto, seja para 
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chegar antes ao ponto final com o objetivo de conseguir algum tempo de descanso maior entre 

uma viagem e outra, ainda há competição na disputa por passageiros pagantes. Por outro lado, 

conforme já mencionamos, observamos que o motorista participante de nosso trabalho 

estabelece princípios de ação alicerçados em seus princípios religiosos, buscando demostrar 

gentileza e cuidado com todos os passageiros – pagantes ou não – e também com outros 

motoristas, sejam de carros de passeio sejam motoristas de ônibus como ele.  

Apesar disso, a prática é a exacerbação da individualidade, do enfraquecimento de um 

coletivo de trabalhadores incentivado pela organização do trabalho. Tal situação poderá 

acarretar o que Clot (2010) denominou de “necrose do dado genérico”, ou seja, a falência de 

um gênero profissional, à medida que não permite a renovação pelas interferências do estilo 

por conta de um enfraquecimento desse coletivo de trabalhadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação de mestrado assumiu como objetivo compreender a constituição do 

ofício de dirigir ônibus na cidade do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, realizamos, em primeiro lugar, uma ampla revisão de literatura, tendo 

sido as publicações encontradas datadas de 2000 a 2015 e analisadas a partir de dois eixos: no 

primeiro eixo, apresentamos os efeitos do trabalho verificados na saúde dos motoristas de 

ônibus e, no segundo eixo, caracterizamos as condições e a atividade de trabalho desses 

profissionais no Brasil. 

Na busca por ampliar tal compreensão e ainda por observar as especificidades de 

dirigir ônibus em uma metrópole da relevância da cidade do Rio de Janeiro, realizamos um 

estudo empírico, alicerçado em amplo Trabalho de Campo, constituído de entrevistas com 

motoristas e agentes públicos ligados ao setor de transporte do mesmo município, bem como 

realizamos acompanhamento do motorista protagonista em diferentes situações de trabalho 

que envolviam viagens em horários e dias distintos, sendo que os momentos dessas viagens 

de acompanhamento foram indicados pelo próprio motorista. Vale salientar que, conforme 

mencionamos na parte metodológica da pesquisa, tivemos um motorista voluntário que 

participou de todo o processo da pesquisa.  

A partir desse acompanhamento, foram produzidos amplos registros fotografados e 

filmados do trabalho do motorista de ônibus, registros esses que foram amplamente 

dialogados com o motorista protagonista, ao longo das etapas do presente estudo. A partir 

desse material de pesquisa, tínhamos como proposta inicial a realização do método da 

autoconfrontação cruzada. No entanto, diante das dificuldades já mencionadas no item acerca 

da metodologia utilizada na pesquisa, realizamos uma adaptação ao método, sendo utilizado 

tão somente a parte concernente à autoconfrontação simples. 

Desse modo, essa adaptação ao método apresentou algumas limitações, 

nomeadamente ao nível do número de motoristas participantes da pesquisa, o que não 

permitiu a realização de uma análise completa sobre a constituição de dirigir ônibus, dada a 

dificuldade em conseguirmos outros motoristas voluntários. Isso acarretou a escassez de 

participantes, fato que não favoreceu o pleno desenvolvimento do método escolhido. 

Apesar das limitações identificadas, consideramos que este estudo descritivo do 

trabalho dos motoristas de ônibus nesta importante cidade do Rio de Janeiro permitiu-nos 

conhecer melhor esse oficio, notadamente, no contexto desta cidade, além de podermos 
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analisar as especificidades da estrutura de organização das empresas de ônibus, também 

descrevendo, em certa medida, a organização política e pública desse setor, nesse mesmo 

contexto. Observamos aspectos muito semelhantes acerca do trabalho de motorista de ônibus 

na cidade carioca em comparação com outras capitais brasileiras. 

Ainda no que diz respeito a essas especificidades, apesar das muitas obras realizadas 

para a melhoria da mobilidade urbana por ocasião dos jogos olímpicos e copa do mundo 

sediados na cidade, não verificamos mudanças significativas no cotidiano dos moradores da 

cidade do Rio de Janeiro nem, tampouco, para essa população de trabalhadores que pudessem 

caracterizar um qualidade consideravelmente superior na prestação dos serviços, como seria 

de se esperar diante dos investimentos públicos realizados para tanto.  

Por outro lado, futuras investigações poderiam ampliar, por decorrência, a quantidade 

de motoristas participantes, especialmente no estabelecimento de vínculos prévios de 

fidelidade à pesquisa. Dessa maneira, o método da autoconfrontação cruzada, podendo ser 

integralmente utilizado no futuro, ou ainda o método da instrução ao sósia seriam 

instrumentos metodológicos bastante relevantes para se chegar ao coração desse ofício. 

Face às condições de trabalho observadas ao longo da pesquisa gostaríamos de sugerir, 

inclusive, a elaboração de estudos exclusivamente com mulheres motoristas de ônibus, 

observando as peculiaridades do trabalho feminino e ainda o fato de a mulher trabalhar em um 

ambiente projetado por homens e para homens. 

Diante do exposto, vale ainda salientar que o presente estudo constitui tão somente 

uma contribuição para o conhecimento das peculiaridades de se dirigir ônibus em uma cidade 

que acabou de ser replanejada urbanisticamente e, para tanto, recebeu consideráveis 

investimentos, assim como para o conhecimento, inclusive, de suas possíveis consequências 

no cotidiano das situações de trabalho desses profissionais. 

Por fim, dada a relevância do tema, consideramos que há muito ainda o que se 

percorrer no âmbito da investigação nessa área, sendo, portanto, um campo fértil de trabalho 

para outros investigadores que demonstrem interesse na temática do trabalho dos motoristas 

de ônibus urbano. 
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