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RESUMO 
 

As atividades ligadas ao setor de transporte rodoviário são, por diversos fatores 

fisiológicos, ambientais e do trânsito, de elevado risco à saúde física e mental do trabalhador. O 

objetivo deste estudo foi caracterizar as condições de trabalho e saúde de motoristas de transporte 

coletivo urbano das cidades que compõe a região do Vale do Aço, Timóteo, Coronel Fabriciano e 

Ipatinga. Foram entrevistados 10 motoristas e as falas serviram de recurso para a análise 

qualitativa organizada em categorias analíticas. Pôde-se concluir que os fatores ambientais 

internos, como condições ergométricas da atividade de dirigir, temperatura e ruídos, sofreram 

melhoras expressivas, sendo isso percebido pelos motoristas. Porém no que se refere às 

condições externas, o trânsito, os mesmos classificaram como caótico, sendo a falta de respeito 

de outros motoristas da via e os pontos de lentidão ou engarrafamento os principais fatores de 

irritação. Os principais medos apresentados pelos motoristas foram o de acidentes seguido pela 

violência. No que se refere a organização do trabalho o maior fator de reclamações foi ao 

itinerário apertado e desatualizado. 

 

Palavras-chave: motoristas, condições de trabalho, psicologia do trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cada dia a frota de veículos na região do vale do aço tem aumentado, e se aproximado 

das realidades das grandes cidades. O caos do trânsito nas cidades de médio e grande porte é um 

fator de grande influência no estresse dos motoristas, principalmente dos motoristas profissionais 

como os do transporte coletivo urbano que convivem com a realidade do trânsito diariamente. A 

compreensão da realidade das condições de trabalho a que esse profissional está submetido e de 

que maneira estas por sua vez pode afetar em seu estado de saúde é de suma importância para a 

comunidade. 

O Vale do Aço é composto pelas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e 

Santana do Paraíso e tem uma frota de veículos de aproximadamente 140 mil conforme 

levantamento de 2010, para um total de mais de 430 mil habitantes, com uma grande densidade 

populacional, principalmente em Ipatinga onde chega a mais de 1.400 habitantes por Km². 

Somando as quatro cidades existem atualmente quase 100 linhas de ônibus e aproximadamente 

200 veículos realizando o transporte coletivo urbano. 

Segundo Néri (2005) inúmeros estudos apontam para a causalidade de condições de 

trabalho dos motoristas do transporte rodoviário e doenças crônicas. Sendo que a maior parte 

destas pesquisas indica que os riscos de acidentes e doenças são oriundos do ambiente de 

trabalho, ou seja, dos próprios veículos de transporte de passageiros.  Segundo trabalho realizado 

pelo Centro de Pesquisas Sociais da FGV, Saúde Ocupacional e Segurança no Transporte 

Rodoviário, um percentual expressivo de motoristas de ônibus urbanos apresentam distúrbios 

auditivos, dores de coluna, dedos e juntas, os quais mostraram relação direta com as condições de 

trabalho as quais estes profissionais estão submetidos: ruído, calor, ventilação e os aspectos 

ergonômicos. Esses fatores e outros de natureza exógena (congestionamentos, hábitos 

comportamentais e a violência) agem diretamente sobre a saúde física e mental dos motoristas. 

 Este estudo se desenvolveu a partir de entrevistas com motoristas de ônibus urbanos do 

Vale do Aço, buscando averiguar quais os efeitos das condições de trabalho a que estão 

submetidos, sobre sua saúde, tanto no aspecto emocional quanto físico. A especificidade da 

região do Vale do Aço será caracterizada com relação aos veículos utilizados, infra-estrutura de 

apoio das empresas locais e trânsito da região. Espera-se desta forma estar disponibilizando uma 

avaliação com informações mais detalhadas sobre as doenças e os fatores determinantes das 

mesmas. Este estudo poderá ser usado por entidades de classe e órgãos ligados a saúde dos 

trabalhadores para traçar planos de melhoria da qualidade de vida, e na qualidade dos serviços 

prestados pelos mesmos, redução de acidentes no trânsito, além de poder ser usado pelas próprias 
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empresas de transporte urbano, nos trabalhos de RH voltados para a redução do absenteísmo e de 

conflitos no ambiente de trabalho. 

 

1.1 Ambiente de trabalho 

 

Oddone (1986) em sua análise sobre o ambiente de trabalho aponta-o como “o conjunto das 

condições de produção em que a força de trabalho e o capital se transformam em mercadorias e 

em lucro” (p.19). O ambiente de trabalho também pode ser entendido como conjunto de todas as 

condições de vida no local do trabalho. Sendo que este conjunto é importante devido a sua 

capacidade de provocar danos à saúde de quem trabalha. 

 

O termo é consequentemente abrangente, seja do ambiente de trabalho em senso estrito 

(características do local: dimensões, iluminação, aeração, rumorosidade, presença de 

poeira, gás ou vapores, fumaça etc.), além dos elementos conexos à atividade em si, 

(tipo de trabalho, a posição do operário, ritmo de trabalho, ocupação do tempo, horário 

de trabalho diário, turnos, horário semanal, alienação e não valorização do patrimônio 

intelectual e profissional) (ODDONE, 1986, p.19). 

 

Segundo Oddone (1986) as condições de trabalho podem ser divididas em quatro grupos:  

O primeiro compreende os fatores presentes não apenas no ambiente de trabalho como, por 

exemplo, luz, barulho, temperatura, umidade e ventilação. 

O segundo grupo compreende os fatores que se encontra quase que exclusivamente nos 

ambientes de trabalho sobre a forma de poeira, gás e fumaça de diversos tipos. 

O terceiro grupo compreende um único fator, que é a atividade muscular ou trabalho físico.  

O quarto grupo envolve todas as condições que possam determinar efeitos estressante tais 

como monotonia, repetitividade, ritmos excessivos, ergonomia, ansiedade, responsabilidade, 

frustrações e todas as outras causas de efeitos estressantes do trabalho físico.  

Neste trabalho estudaremos especificamente as condições de trabalho dos motoristas do 

transporte coletivo urbano e a sua relação com a saúde deste trabalhador. 
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1.2 Condições de trabalho e saúde dos motoristas de ônibus coletivo urbano. 

 

Segundo Mendes (1997) o estudo das condições de trabalho dos motoristas de ônibus 

urbanos é tarefa complexa, pois envolve diversos aspectos que caracterizam essa atividade. Há 

também o fato de que os profissionais trabalham fora dos portões da empresa, o que imprime 

maior possibilidade de imprevistos, além de estarem sujeitos a intempéries como os climas, as 

condições de tráfego e do trajeto das vias. Considerando a impossibilidade de compreensão de 

todos os aspectos das condições de trabalho dessa categoria, abordaremos os temas que surgem 

na literatura com maior freqüência como queixas de desgaste e sofrimento.  

Entre as principais queixas de sofrimento dos motoristas de ônibus, destacam-se as 

variáveis físicas, como o ruído, temperatura e iluminação. Sendo que o ruído foi apontado em 

uma pesquisa realizada por Mendes (1997) como forte fator de desgaste no trabalho, em especial 

barulho oriundo do motor, localizado na parte dianteira do veículo. Destacam-se também outras 

fontes geradoras de ruído como a campainha, o barulho dos passageiros, buzinas, ruído da porta 

automática e trânsito.  

A pesquisa realizada na cidade de Campinas por Cordeiro, Lima-Filho e Nascimento (1994) 

detectou a associação da perda auditiva induzida pelo ruído com o tempo acumulado de trabalho 

dos motoristas de ônibus e cobradores. Segundo Néri, Soares e Soares. (2005) o ruído no trânsito, 

além de potencial causador de surdez ocupacional, pode também agir contra a saúde mental dos 

motoristas de ônibus, pois causam fadiga e irritabilidade. 

Já a temperatura elevada é apontada pelos motoristas como fator de desconforto sendo que 

dados do Centro de Políticas Sociais da FGV (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2001) 

apontam que 33,3% dos ônibus urbanos apresentam temperatura efetiva maior de 28º C e essas 

temperaturas podem chegar a 50º C, por exemplo, nos meses de verão na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Outro fator preponderante das condições de trabalho dos motoristas de ônibus é a atividade 

muscular, sendo que os movimentos repetitivos dos membros superiores são características dessa 

atividade (BATTISTON; CRUZ; e HOFFMANN, 2006).  

Segundo Mendes (1997) a jornada diária desses trabalhadores na cidade de Belo Horizonte 

são de sete horas e vinte minutos, além das horas-extras que são constantes. Battiston, Cruz e 

Hoffmann (2006) apontam que essa carga de trabalho associada a fatores psicológicos e 

orgânicos do próprio trabalhador, além do ambiente desagradável e pouco gratificante de 

trabalho contribuem para a formação de fadiga muscular. Kompier et al (1990, apud MENDES, 

1997) apontaram que o risco de desordens músculo-esquelético é 3,9 vezes maior em motoristas 

profissionais em relação a outros servidores públicos. 
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Outros fatores estressantes são a pouca autonomia no trabalho, pois de acordo com estudo 

realizado por Dorigo (2009) em empresa de ônibus em Belo Horizonte, há um controle excessivo 

por parte dos gestores sobre o trabalho dos motoristas, que pode ser percebidos pela intensa 

vigilância a que eles são submetidos (fiscais de trânsito, fiscais secretos, câmeras de 

“segurança”). Estudo realizado em Florianópolis apontou também outras formas de controle por 

parte da empresa, o que incluía a prática de descontos feitos no salário dos motoristas devido a 

problemas no dia a dia de seu trabalho. Sendo que qualquer que fossem esses problemas, multas 

por infrações de trânsito, acidentes com danos ao veículo, rodas danificadas no meio fio; se 

considerados culpados, os motoristas arcavam com as despesas de reparo. (BATTISTON, CRUZ 

e HOFFMANN, 2006).  

O relacionamento interpessoal no trabalho é outro fator de desgaste dos motoristas 

apontado por Mendes (1997): “o contato com os passageiros são fonte constante de conflitos e é 

a eles que os motoristas atribuem suas principais dificuldades no trabalho” (p.3). Isto decorre do 

fato de que as reclamações de passageiros é uma ameaça constante para os motoristas, porém não 

existem relatos consistentes de que essas ameaças sejam sempre excessivas. 

Quanto às condições de conforto e higiene, Mendes (1997) constatou que a inadequação 

dos pontos terminais é de grande incômodo. A grande maioria de instalações de apoio não dispõe 

de local adequado para que os motoristas façam suas refeições, nem fornecem água potável, além 

de não haver instalações sanitárias. Estudo realizado por Dorigo (2009) corrobora a respeito das 

inadequações das instalações de apoio. 

O medo também é um fator estressor no trabalho dos motoristas, Battiston, Cruz e 

Hoffmann (2006), no seu estudo em Florianópolis constataram que o principal medo dos 

motoristas entrevistados por eles foi o de ser assaltado e de perder o emprego. Paes-Machado e 

Levenstein (2002) apontam que essa insegurança no trabalho devido aos constantes assaltos afeta 

a auto-estima destes profissionais além de gerar patologias psicológicas que se traduzem em 

estados de medo, conflitos de identidade e sentimentos persecutórios. 

Outro fator de medo dos motoristas é o risco de acidentes, medo este que não é 

injustificado, pois segundo dado do DETRAN-MG de 2004 a 2005 aconteceu 26.597 acidentes 

com 394 vitimas fatais na cidade de Belo Horizonte. Estudo realizado por Costa et. Al (2003, 

apud BATTISTON, CRUZ e HOFFMANN, 2006) nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, 

apontou que o medo de sofrer um acidente aumenta em 71% a chance de estresse com relação 

aos motoristas que não têm essa preocupação.  

Como vimos a saúde física e mental dos motoristas de ônibus é sem dúvida um reflexo das 

condições de trabalho e de vida destas pessoas. Porém estas condições não geram apenas 

consequências para os condutores, mais também causam impactos negativos para a empresa e 

para a sociedade. 
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Dentre as consequências para a empresa, podemos ressaltar o absenteísmo, que é causa de 

consideráveis prejuízos financeiros, e alta rotatividade desta profissão em função da precariedade 

das condições de trabalho (NERI; SOARES; SOARES, 2005). 

No que diz respeito às consequências com a sociedade, podemos apontar a elevada 

proporção de acidentes de trânsito, sendo que muitas causas de acidentes de trânsito se devem a 

má conduta e a saúde do motorista que, como vimos, pode ser consequências da sua condição de 

trabalho (NERI; SOARES; SOARES, 2005). 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia usada foi uma pesquisa descritiva que segundo Gil (2002) “tem com 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (p.46). 

A amostra foi composta de dez motoristas de ônibus coletivo urbano do sexo masculino das 

cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Sendo que a escolha da amostra teve como 

critério as condições de acessibilidade aos motoristas participantes desta pesquisa. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a entrevista estruturada. Que contou 

com um roteiro previamente estabelecido baseado nos estudos de Battiston, Cruz e Hoffmann 

(2006), que abrangem os pontos necessários para a obtenção de dados que respondam aos 

objetivos da pesquisa. 

Os dados obtidos foram tratados de forma global, sendo que os dados numéricos foram 

analisados por meio de tratamento estatístico-descritivo com base nos indicadores da freqüência 

da ocorrência e percentual. 

A organização dos dados foi estruturada tomando-se por base os elementos de análise 

propostas na revisão de literatura. Serão comparados também os resultados desta pesquisa com as 

de outras realizadas em outras cidades. 

 Ressalta-se também que as informações verbais dos motoristas foram sistematizadas em 

conjunto temáticas que derivam das categorias estabelecidas a partir dos conteúdos das falas e 

analisadas com base na literatura, conforme orienta Luna (2000). 
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3. RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

3.1 Condições fisiológicas 

As condições fisiológicas são sempre um fator crítico no exercício de qualquer atividade 

laboral, em especial nas que exigem uma grande atenção e que envolvem riscos patrimoniais e de 

segurança, como no caso da atividade de dirigir. Na pesquisa realizada nos preocupamos em 

especial com a qualidade e as horas de sono, as refeições e uso de medicamentos.  Para melhor 

entender as condições fisiológicas buscamos traçar uma distribuição por faixa etária dos 

motoristas que participaram da entrevista. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos motoristas entrevistados (faixa etária e cidades). 

 

Analisando o gráfico da faixa etária percebe-se que 70% dos entrevistados estão com idade 

acima de 40 anos, o que pressupõe maior suscetibilidade aos distúrbios do sono e com maior 

possibilidade de utilização de medicamentos. Entretanto de um modo geral 60% dos motoristas 

do Vale do Aço dormem de 6 a 8 horas e 80% afirmaram ter uma qualidade boa de sono. Alguns 

motoristas chegam a afirmar que tem um sono excelente e conseguem descansar muito bem. 

Quanto ao uso de medicação apenas 10% dos motoristas afirmou fazer uso regular, no caso 

específico para o controle de pressão. 

A realidade esta bem diferente ao estudo realizado em Florianópolis, por Battiston, Cruz e 

Hoffmann (2006), onde os motoristas afirmaram fazer uso de medicação para dores. 

Esta normalidade no aspecto fisiológico se confirma também na regularidade das refeições, 

maior parte dos entrevistados afirmou fazer duas refeições por dia. 
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Em principio a boa qualidade do sono e a boa alimentação, além do fato dos entrevistados 

não estarem fazendo uso de medicamento, pressupõe uma boa condição de saúde. Este aspecto da 

saúde dos motoristas pode estar relacionado ao fato de que as condições ambientais internas de 

trabalho dos mesmos terem melhorado com os novos ônibus utilizados pelas empresas no 

transporte urbano do Vale do Aço.  

 

3.2 Condições Ambientais internas: a atividade de dirigir e o ônibus 

 

A maioria dos motoristas classificou as condições internas dos veículos como boas, 

apontando que a maior parte da frota é composta por carros novos, que são regularmente 

vistoriados e mantidos em boas condições mecânicas. Porém houve ressalvas em vários itens, 

mostrando que é imprescindível as empresas manterem processos contínuos de melhoria, 

observando e sugerindo soluções aos fabricantes dos veículos. 

Os fatores mais citados como geradores de desconforto foram a temperatura interna, com 

30% de reclamação, o ruído e as condições ergonômicas do assento ambas com 20% de 

reclamação cada uma.  

Com relação à temperatura e ventilação aqueles motoristas que dirigem carros que não são 

equipados com ar-condicionado ou ventiladores, apontaram que a temperatura se eleva bastante 

principalmente no verão, o que gera certo desconforto. Os veículos com motor dianteiro 

apresentam o agravante da elevação da temperatura no posto de trabalho dos motoristas. 

Com relação aos ruídos os 20% dos motoristas que se queixaram, o fizeram de forma 

indireta, dizendo que não se incomodam muito, ou que já acostumaram, apontaram que nos 

carros mais novos, mesmos aqueles com os motores dianteiros, o nível de ruído não é muito 

grande, pois os motores são bem vedados. E apontaram que recebem por parte da empresa 

equipamentos de proteção auricular. 

No caso do assento também as queixas são indiretas, sempre fazendo menção as grandes 

melhorias apresentadas pelos veículos novos, porém ainda dando a entender que existe certo 

desconforto com a amplitude dos ajustes de posição que muitas vezes são limitados. Alguns 

relatos dão a entender que mesmo nos veículos novos a ergonomia destes, às vezes não é tão boa, 

com a consequente falta de conforto do assento.  

 Segundo pesquisa realizada por Battiston, Cruz e Hoffmann (2006), junto a motoristas de 

coletivos urbanos de Santa Catarina é possível inferir uma relação entre a manifestação de dores 

físicas e as características da cabine, especialmente com o modelo do assento. Naturalmente que 

esta questão assume uma gravidade na medida em que os profissionais são obrigados a passar 

horas a fio sentadas, com poucos intervalos de descanso. A observação mais detalhada feita por 
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Battiston Cruz e Hoffmann (2006), mostrou que os bancos duros e o espaço restrito da cabine são 

considerados fatores que mais causam desconforto e insatisfação. Segundo ela o espaço restrito 

restringe os movimentos, pois o diâmetro do volante é grande e a possibilidade de controle que 

os motoristas têm para o ajuste dos equipamentos ao seu tipo físico é limitada. Durante o 

acompanhamento no campo pôde ser observado o uso de acessórios por parte desses 

profissionais “para tornar o assento mais confortável”, como a colocação de protetores de banco 

que servem como equipamentos de massagem nas costas.  

Nem sempre os fatores de desconforto e de estresse estão claramente identificados, 

podendo às vezes dois ou mais fatores estar interagindo simultaneamente. Tomemos como 

exemplo uma reclamação específica relacionada a posição da chave de abrir e fechar a porta de 

entrada e saída dos ônibus. Isoladamente conclui-se que pelo fato destas chaves estarem 

posicionadas muito baixas, o seu acionamento frequente gera desconforto para os motoristas.  

Quando combinada com outra reclamação de um grande número de motoristas, de que existe um 

excesso de paradas para embarque e desembarque de passageiros, podemos entender melhor o 

real motivo desta queixa, pois além de serem obrigados a arrancar e parar frequentemente, ainda 

são obrigados a executar um movimento desconfortável de abrir e fechar as portas. Como 

resultado, temos um forte estresse que os motoristas atribuem diretamente ao excesso de paradas, 

como podemos constatar na seguinte fala:  

 

- “... tem lugares ai que tem parada uma em cima da outra, uma distância de 50 

metros, a parada é muito curta isto acaba forçando a gente a trabalhar mais”.  

 

Para eles a solução poderia ser aumentar a distância entre os pontos, o que, quando melhor 

estudado o problema, não é a solução completa. 

Podemos afirmar que existe de fato um processo de aprimoramento das condições internas 

de trabalho, que é percebido e bem aceito pelos motoristas, e que certamente influencia 

positivamente na qualidade do trabalho realizado e na saúde destes profissionais, mas que este 

processo não se esgota e deve ser mantido como forma de reduzir sempre mais os riscos do 

adoecimento no trabalho nesta atividade.  

 

3.3 Condições ambientais externas 

 

A avaliação das condições encontradas pelos motoristas nas vias públicas no exercício da 

sua atividade se mostra um dos fatores críticos de possível adoecimento, na medida em que são 

aspectos que muito influenciam no estresse acumulado pelos mesmos no dia a dia. 
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O gráfico a seguir mostra uma estratificação destes fatores ligados as condições externas.  

 

Gráfico 3 – Condições ambientais externas no transporte coletivo urbano no Vale do Aço 

 

O trânsito foi classificado pela maioria dos motoristas como caótico, os principais fatores 

de irritação dos motoristas foram a falta de respeito de outros motoristas da via, e os pontos de 

lentidão ou engarrafamento. Com relação á falta de respeito dos motoristas da via foram 

apontados principalmente os motociclistas por fazerem ultrapassagens perigosas e os motoristas 

de carros menores por estacionarem nos pontos de ônibus ou em lugares proibidos que dificultem 

as manobras dos ônibus.  O excesso de semáforos também foi apontado como fator de irritação 

por parte dos motoristas. 

Para melhor entender as razões que tornam o transito no Vale do Aço tão estressante para 

os motoristas de coletivo urbano, devemos primeiro analisar o que vem ocorrendo com a 

evolução da frota de veículos na região, que de certo modo acompanha e excede a taxa de 

crescimento da frota nacional. Se tomarmos o caso específico de Ipatinga onde temos uma frota 

de 54 mil automóveis e 22 mil motos, num ritmo de crescimento superior a média nacional, que 

em 2009 foi de 7,7% ao ano, é compreensível que estamos num processo de saturação das vias 

públicas, com suas implicações naturais: congestionamentos sistemáticos nos horários de pico e 

lentidão nas principais vias em quaisquer horários comerciais.  Os aproximadamente, 200 ônibus 

circulando nas mais de 100 linhas existentes competem diretamente pelo espaço das vias já 

congestionadas, agravando a lentidão uma vez que o número excessivo de pontos distribuídos 

nos centros somados aos semáforos e quebra-molas as cidades do Vale do Aço foram obrigadas a 

implantar como mecanismos de ordenamento do transito, praticamente reduzem a média de 
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velocidade em algumas vias a menos de 10 Km/h. Esta situação reflete diretamente na 

dificuldade dos motoristas de cumprirem seus horários, aumentando a irritação dos passageiros e 

dos próprios condutores. A situação caótica do trânsito também aumenta as chances de acidentes 

e discussões que muito afetam o estado dos motoristas, podendo levar a complicações de saúde. 

Toda esta situação é bem resumida na seguinte fala:  

- “... hoje está bem ruim né, a cada dia vai ficando pior parece porque o lugar é 

muito apertado, muitos querem passar tudo de uma vez, não quer esperar a vez do outro 

entendeu, e dependendo do horário está congestionando bastante as avenidas, cada dia 

tem aumentado mais o número de veículos, e alguns aventuram muito, tem que ficar 

muito atento para não ocasionar acidente, acidente é um atrás do outro, comigo não 

graças a Deus, não..”.  

Mas são particularmente Coronel Fabriciano e Timóteo as cidades onde a questão do 

trânsito é mais sentida pelos motoristas, uma vez que estas cidades cresceram mais do que seu 

planejamento de infraestrutura rodoviária previa, e hoje carecem de vias de escoamento rápido. 

Pode-se dizer que as vias centrais destas cidades se tornaram verdadeiros gargalos, travadas pelo 

volume de carros, estacionamento irregular de veículos, semáforos, lombadas, rotatórias 

improvisadas entre outras soluções provisórias que a cada dia tendem a ficar mais ineficientes.  

Motociclistas e ciclistas merecem queixas específicas pelo excesso de motos e pela forma 

como desrespeitam quaisquer regras de trânsito ou mesmo de respeito mútuo.  

Estes dados corroboram a pesquisa Battiston Cruz e Hoffmann (2006) que apontou os 

engarrafamentos e os outros veículos da via como aspectos que causaram maior irritação nos 

motoristas. Estes resultados por sua vez são preocupantes, pois estudos apontados por Néri, 

Soares e Soares (2005) associam os congestionamentos do tráfego com a incidência de 

taquicardia, hipertensão arterial, epigastralgia e problemas cardíacos, provenientes de descargas 

adrenérgicas. 

 

3.4 Relacionamentos interpessoais no trabalho 

 

Este talvez seja o aspecto mais positivo na qualidade do trabalho realizado pelos motoristas 

entrevistados. Neste grupo de relações interpessoais encontramos os passageiros, os colegas de 

trabalho e os fiscais das empresas. Diferentemente do que se podia esperar em uma atividade que 

atende uma grande massa da população local, prestando um serviço essencial e que afeta 

diretamente a vida destas pessoas, apenas 20% dos motoristas se disseram incomodados pelo 

relacionamento com passageiros, mesmo neste grupo a queixa está limitada a uma pequena 

parcela de passageiros e nos horários de maior movimento, como na seguinte fala:  
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- “... de vez em quando aparece passageiro que às vezes fica bêbado e quando 

aparece no ônibus vem perturbar o motorista e tem que ter paciência para tolerar essas 

coisas, porque não devemos brigar nem discutir..”.  

É importante considerar que a maioria da população usuária do serviço de transporte 

coletivo no Brasil está inserida na classe econômica C e D, onde a possibilidade de ocorrência de 

pessoas vivenciando dificuldades de toda natureza é maior, portanto a boa convivência relatada 

pelos motoristas reflete um bom atendimento ao público. 

Quanto ao relacionamento com colegas e fiscais da empresa não ocorreram quaisquer 

queixas, muito pelo contrário, foram frequentes os elogios ao ambiente de relacionamento 

interpessoal existente, como pode ser confirmado pelo depoimento de um motorista:  

- “... Sempre tem os fiscais, a gente combina direitinho, nunca teve problema 

nenhum, com os colegas de trabalho a gente combina muito com todo mundo, com os 

outros motoristas também somos todos colegas, ninguém reclama do outro...”. 

Diferentemente do estudo de Battiston Cruz e Hoffmann (2006) onde o poder conferido aos 

fiscais foi apontado como causa de frustração pela impossibilidade de controle de sua própria 

atividade de trabalho, não se pode perceber tal premissa por parte dos motoristas entrevistados 

em nosso estudo, que demonstraram entender o trabalho dos fiscais, e disseram que os mesmos 

só reportam ao superior faltas graves e que geralmente procuram resolver as dificuldades com os 

próprios motoristas. 

 

3.5 Medos e sofrimentos no trabalho. 

 

O medo e a ansiedade são estados corporais que envolvem alterações comportamentais e 

fisiológicas normais quando vivenciados na realidade da experiência humana. Quando o 

indivíduo se defronta com uma ameaça concreta a reação natural é o medo, ao passo que a 

perspectiva de uma ou mais ameaças leva ao estado de ansiedade. São sentimentos naturais 

desenvolvidos pelo homem para se proteger e adotar estratégias de defesa contra 

constrangimentos físicos e psicológicos. No caso dos motoristas níveis intensos de medo ou 

ansiedade estão presentes em um contexto rotineiro da tarefa, contexto este que envolve o ato de 

dirigir, no lidar com o público, no risco de estar exposta a violência, entre outros. Níveis 

descontextualizados e disfuncionais de medo e ansiedade podem perturbar o desempenho de 

tarefas, prejudicarem o raciocínio e comprometer uma vida saudável. 

A pesquisa realizada no Vale do Aço procurou sintetizar os medos e sofrimentos em quatro 

grupos de modo a podermos adotar uma tratativa mais generalizada, menos voltada aos detalhes, 
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que tendem a uma grande dispersão, e mais no efeito que estes sentimentos provocam quando 

incorporados na rotina do motorista. 

O que se percebe com base nos dados estatísticos apresentados no gráfico seguinte, é uma 

relação direta do medo com o fator crítico apontado pelos motoristas nas Condições Ambientais, 

que foi o Trânsito, onde 80% dos mesmos se diziam afetados pela Falta de Educação e pelo 

Tráfego Intenso de veículos, colocando assim o Medo de Acidentes no topo das preocupações 

destes profissionais.  

 

Gráfico 4 – Medos e sofrimentos externados pelos motoristas no transporte coletivo urbano no Vale do Aço 

 

O medo de sofrer ou causar acidente está presente a cada instante do trabalho destes 

profissionais, e é intensificado pelas questões já relacionadas na discussão sobre o estado caótico 

do trânsito em todas as cidades do Vale do Aço, seja pelos congestionamentos quanto pela forma 

irresponsável como motociclistas e motoristas de carros de passeio se comportam. Portanto a 

questão do acidente está inserida mais no medo que na ansiedade, uma vez que os motoristas 

efetivamente convivem a cada minuto com as situações concretas de acidentes, geralmente 

pequenos abalroamentos, ou mesmo de quase acidentes, em ambos os casos existe o receio com a 

vida, com o patrimônio e com as reações imprevisíveis, como discussões, ameaças, e 

penalidades. Em alguns depoimentos pode identificar os três fatores de preocupação: 
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Com a vida de terceiros:  

- “... Nosso medo constante aqui e com ciclista e pedestre, com a vida de terceiros 

né. Porque bens materiais ali na hora mesmo que tem que pagar é o de menos, principal 

medo da gente é contra terceiros, pessoas físicas...”. 

Segundo Fischer apud Battiston, Cruz e Hoffmann (2006) em estudo realizado nas cidades 

de Belo Horizonte e São Paulo sobre as condições de trabalhos dos motoristas de passageiros 

dessas cidades, indicam que o medo de sofrer um acidente aumenta a chance de estresse com 

relação aos motoristas que não têm essa preocupação.    

O medo com a violência aparece em segundo lugar nas preocupações manifestadas pelos 

motoristas, alguns deles já estiveram envolvidos em um assalto ou conhecem um colega que 

passou por esta situação e, portanto vivenciam este medo. Aqui aparece mais forte ao sentimento 

de ansiedade, uma vez que este tipo de experiência surge de forma imprevisível, quando menos 

se espera, quebrando a normalidade da rotina.  O medo com a violência tem duas faces, a de o 

motorista sofrer ele mesmo, uma agressão durante um assalto, e a preocupação em relação a 

integridade física dos seus passageiros e do cobrador, alvo mais visado uma vez que lida com o 

dinheiro. O relato seguinte dá uma amostra da dimensão desta ansiedade e do medo envolvido 

- “... O medo tem né, alguma vez acontece, por exemplo, assalto, como já aconteceu 

comigo, no bairro Santa Cruz, entrou dois elementos como se fosse passageiro, e na 

segunda parada ele rendeu o cobrador com uma faca, pegou todo dinheiro, pediu para 

abrir a porta e desceu. Mas ai não aconteceu coisa grave, mas eles podem querer até 

matar, mas o maior medo é esse, assalto...” 

Esse é o principal medo dos motoristas de ônibus coletivo de grandes cidades, como 

Salvador e Florianópolis como apontam os estudos de Paes-Machado e Levenstein (2002), e 

Battiston, Cruz e Hoffmann (2006), respectivamente. Como vemos esse medo agora também 

preocupa cidades de pequeno e médio porte como as do Vale do Aço. 

O medo da demissão e de sofrer penalidades na empresa aparecem em menor escala, 

diferentemente do estudo de Battiston Cruz e Hoffmann (2006) onde o medo de perde o emprego 

figurou entre os principais medos. Ambas podem estar de certa forma vinculada a outros fatores 

de preocupação, como o de se envolver em acidentes ou discussões com passageiros. A demissão 

devido a uma redução do quadro de empregados não foi manifestada por nenhum dos 

entrevistados, talvez pelo fato de o país estar vivenciando um momento de crescimento 

econômico onde existe mais oferta de emprego, resta portanto a demissão punitiva, que por sua 

vez está inserida dentro de outro contexto citado num dos depoimentos: 

- “... Se você envolver em acidente e você tiver errado você é dispensado, só que 

você tem o direito a retorno depois de 1 ano, mas a pessoa tem direito ao retorno.  Esse 

retorno é garantido, você vai passar então por uma avaliação psicológica, eles estão 
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sempre querendo saber qual o grau daquele acidente o que ele te prejudicou, se ele te 

prejudicou, se você realmente tem condições de continuar sua rotina seu trabalho, eles 

querem saber de tudo ...”. 

 

 

3.6 Organização e controle do processo do trabalho 

 

Este aspecto apresenta resultados interessantes e pode ser dividido em três grandes 

categorias: - as questões ligadas a operacionalização do itinerário, as questões relacionadas a 

administração da empresa de ônibus e as relacionadas a áreas externas ligadas ao transporte 

coletivo. 

 

Gráfico 5 – Queixas externadas pelos motoristas relacionadas aos fatores organizacionais das empresas de transporte 

coletivo do Vale do Aço 

 

No primeiro existem queixas bem definidas no que tange aos pontos de apoio, tempo de 

intervalo e do itinerário. O ponto de apoio e o tempo de intervalo afetam diretamente o bem estar 

físico dos motoristas e cobradores e, portanto são percebidos claramente pelos mesmos quando 

não atendem suas necessidades.  Para muitos a alternativa é de usar sanitários de bares e lojas o 

que sempre expõe essas pessoas a um constrangimento. O índice de 40% de reclamação reflete 

certa heterogeneidade no prover estes recursos, pressupondo-se que muitos pontos de apoio 

foram beneficiados com banheiro e local de descanso, enquanto outros sequer têm qualquer 

instalação. Existem depoimentos elogiando e outros insatisfeitos, como mostrados a seguir: 
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- “... Instalações de apoio são boas, tem banheiro muito bem cuidado, limpinho...”. 

- “... Instalações é só na integração, no ponto final nosso não tem...” 

O tempo dos itinerários causa outro tipo de sofrimento, o de incapacidade de cumprir os 

horários. Geralmente a falta de tempo no itinerário acaba por não deixar o motorista cumprir o 

intervalo de descanso, causando frustração e ansiedade. O depoimento a seguir reflete o 

aborrecimento do motorista frente a tempos de itinerário que não estão ajustados a real 

necessidade:  

- “... O tempo geralmente não corresponde a nossa demanda, que a gente precisa 

mais de um tempo suficiente em cada viagem, levado por viagem. Muitas vezes a gente 

faz a viagem e não tem tempo ou um intervalo para ir no banheiro ou para fazer um 

lanche, não é toda viagem, mas tem umas viagens que a gente vai chegando e tem que 

retornar, virar e voltar, os intervalos são pequenos...”  

No estudo realizado por Paes-Machado e Levenstein (2002) em Salvador, Bahia, também 

se detectou que os intervalos entre as viagens são julgados insuficientes pelos participantes, além 

de faltar locais apropriados para os motoristas permanecerem durante o intervalo. 

No que se refere as áreas externas ligadas ao transporte urbano o que mais gerou 

reclamação é o pouco apoio recebido das áreas que cuidam da organização e da fiscalização do 

trânsito municipal. Os motoristas se sentem muito prejudicados pela falta de áreas próprias para o 

embarque e desembarque de passageiros, bem como o desrespeito de muitos motoristas que 

estacionam de forma irregular limitando ou impossibilitando o acesso dos ônibus às paradas, 

como colocado por um dos entrevistados:  

- “... a questão do ponto de ônibus, porque se por ventura o carro que estivesse no 

ponto de ônibus, o carro vai ser multado ou guinchado, melhorava as condições do nosso 

trabalho lá fora...”.  

Nesses casos Battiston Cruz e Hoffmann (2006) apontam que há falta de participação 

efetiva por parte das prefeituras, pois está incumbido a elas a fiscalização e a organização do 

transporte urbano. Além da verificação das condições mecânicas dos ônibus e o planejamento do 

sistema de transporte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades ligadas ao setor de transporte rodoviário são, por diversos fatores 

fisiológicos, ambientais e do trânsito, de elevado risco à saúde física e mental do trabalhador. O 

estresse causado principalmente pelo estado permanente de atenção advindo do trânsito caótico 
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da região do Vale do Aço e do risco permanente de envolvimento em situações de violência tais 

como assaltos e brigas, é a principal reclamação dos motoristas, e mesmo se ainda não se 

configure em doença, certamente levará com o decorrer do tempo ao adoecimento, tendo como 

conseqüências, além dos afastamentos, a maior probabilidade de envolvimento em acidentes e a 

piora do relacionamento com o público atendido. 

Fatores ambientais internos, como as condições ergométricas da atividade de dirigir e a 

temperatura e ruído no interior do veículo, sofreram melhoras expressivas por parte das empresas 

de transporte e dos fabricantes dos veículos e isso é percebido positivamente pelos motoristas. A 

maioria dos ônibus tem ar-condicionado, motor traseiro e passaram por um remodelamento do 

assento, cambio e pedais, visando oferecer mais conforto ao motorista 

Muitas reclamações são voltadas aos horários que as empresas impõe aos motoristas, 

escalas apertadas, incompatíveis com certos horários de trânsito intenso.  Associado aos horários 

está o fato de que a maioria das áreas de apoio, não é estruturada, portanto não tem banheiros, 

nem água. 

A melhor maneira de evitar o adoecimento ainda é a prevenção, neste sentido as empresas e 

sindicatos podem agir diretamente onde tem poder de ação, como no caso de implantar um 

processo de melhorias continuas no posto de trabalho, no planejamento da escala e na adequação 

das áreas de apoio. 

Em relação ao trânsito e a violência, qualquer melhoria passa necessariamente pelo apoio 

da prefeitura e da Polícia Militar. 
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