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RESUMO 

 

Objetivo – O presente estudo teve por objetivo analisar o sentido atribuído ao trabalho por 

motoristas de ônibus urbano de uma empresa do município do Rio de Janeiro. Além disso, 

considerando-se as possíveis diferenças relacionadas ao ciclo de vida e à maturidade, buscou-

se comparar as perspectivas de motoristas de diferentes faixas etárias. 

Metodologia – Foi conduzida uma pesquisa de natureza qualitativa com a participação de 22 

motoristas de uma mesma empresa de ônibus urbano do Rio de Janeiro. Para a coleta de dados, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas e a análise foi realizada a partir de categorias definidas 

a posteriori, com apoio do software Atlas.ti. 

Resultados – Os resultados mostraram que a remuneração, considerada relativamente elevada 

para o nível de escolaridade exigido, e o prazer de dirigir foram os principais aspectos de 

conferem sentido ao trabalho. Além disso, observou-se que o trabalho tem alta centralidade, 

mas é menos importante do que a família para a maioria dos participantes. Nesse sentido, 

cumpre destacar que a remuneração é valorizada, em grande medida, porque permite prover 

conforto material aos familiares. Também foram identificadas diferenças entre motoristas 

maduros e mais jovens. Apesar de todos indicarem que gostam da profissão, os maduros 

demonstram gostar mais do trabalho e também se sentem mais reconhecidos, quando 

comparados aos mais jovens. 

Limitações – A pesquisa contou com a participação de motoristas de uma mesma empresa, de 

forma que sua cultura, reforçada por critérios específicos de recrutamento e seleção, pode ter 

impedido uma maior diversidade de perspectivas. Outra limitação se dá pelo fato de que o 

pesquisador ocupa um cargo de gestão nesta empresa e tem relação direta com os entrevistados. 

Contribuições práticas – De uma perspectiva aplicada, os resultados podem orientar o 

desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuam para uma 

experiência de trabalho mais positiva. 

Contribuições para a sociedade – Com esta pesquisa, busca-se contribuir para o 

preenchimento de uma lacuna nos estudos sobre sentido do trabalho, usualmente focados em 

profissões de maior status social. 

Originalidade – Esta pesquisa inova ao comparar o sentido do trabalho entre profissionais de 

uma mesma profissão, mas de diferentes faixas etárias.  

Palavras-chave: sentido do trabalho, significado do trabalho, motoristas de ônibus, transporte 

público, condições de trabalho, ciclo de vida.  

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 



 
ABSTRACT 

 

Objective – This study aimed to analyze the meaning of work for urban bus drivers in the city 

of Rio de Janeiro. In addition, considering the possible differences related to their life cycle and 

maturity, we compared the perspectives of drivers from different age groups. 

Methodology – A qualitative research was conducted with the participation of 22 drivers from 

the same urban bus company in Rio de Janeiro. For data collection, semi-structured interviews 

were carried out, and the analysis was performed based on categories defined a posteriori, with 

the support of the Atlas.ti software. 

A qualitative research was conducted, with the participation of 22 drivers from the same bus 

company in Rio de Janeiro. The method used to conduct the interviews was inspired by the life 

history method and data analysis was performed with the support of Atlas.ti software. 

Results – The results showed that the remuneration, considered relatively high for the required 

level of education, and the pleasure of driving were the main aspects that giving meaning to 

their work. In addition, it was observed that work has high centrality, but is less important than 

family for most participants. In that regard, it is important to note that remuneration is valued, 

to a large extent, because it allows them to provide material comfort to family members. 

Differences between mature and younger drivers were also identified. The mature drivers seem 

to enjoy more their work and they also feel more recognized when compared to the younger 

ones. 

Limitations – The research was conducted with drivers from the same company, so that its 

culture, reinforced by specific criteria of recruitment and selection, may have limited a greater 

diversity of perspectives. Another limitation is due to the fact that the researcher is also an 

employee of the same company and exerts a management role and is directly related to the 

interviewees. 

Practical contributions – From an applied perspective, the results may guide the development 

of human resources policies and practices that contribute to a more positive work experience. 

Contributions to society – With this research, we seek to contribute to filling a gap in studies 

on the meaning of work, usually focused on professions with higher social status. 

Originality – This research innovates by comparing the meaning of work among professionals 

of the same profession, but of different age groups.  

Keywords: meaning of work, bus drivers, public transport, working conditions, life cycle.  

Category: Master's Thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A profissão de motorista de ônibus no município do Rio de Janeiro, assim como em 

outras grandes cidades brasileiras, envolve desafios diários. Dentre eles, pode-se citar dirigir 

num trânsito caótico e lidar diretamente com o público. As condições de trabalho, a relação 

com os passageiros e os fatores ambientais aos quais são submetidos fazem com que essa 

atividade se torne estressante e desgastante, podendo inclusive, comprometer a saúde desses 

trabalhadores (BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006; MATOS; MORAES; PEREIRA, 

2015; NASCIMENTO et al., 2015).  

O transporte feito por ônibus, de acordo com o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de 

março de 2020 (BRASIL, 2020), é um serviço essencial que deve estar disponível vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana. Por essa razão, as empresas de ônibus urbano precisam 

operar com escalas divididas por turnos. Sendo assim, os funcionários, mas principalmente os 

motoristas, precisam adequar suas vidas pessoais aos horários de trabalho, fazendo com que 

esse tipo de atividade tenha características distintas do usual.  

Na sua rotina de trabalho, motoristas de ônibus frequentemente estão submetidos a 

condições inadequadas de trabalho, o que exige o desenvolvimento de habilidades e estratégias 

para lidar com as dificuldades e o estresse. Dirigir nas vias públicas das grandes cidades expõe 

o motorista a grandes congestionamentos e a constantes interações sociais e, em alguns casos, 

ao calor e a condições ergonômicas inapropriadas (BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006; 

MATOS; MORAES; PEREIRA, 2015; NASCIMENTO et al., 2015). Ao mesmo tempo, 

estudos revelam algum grau de satisfação no trabalho (NASCIMENTO et al., 2015).  

Considerando-se as peculiaridades dessa atividade, presente estudo teve por objetivo 

analisar o sentido do trabalho para os motoristas de ônibus. Além disso, considerando-se as 

possíveis diferenças relacionadas ao ciclo de vida e à maturidade, buscamos avaliar possíveis 

diferenças entre motoristas de diferentes faixas etárias. Estudos têm evidenciado que a idade e 

diferentes momentos da vida das pessoas podem influenciar os sentidos atribuídos ao trabalho. 

Desta forma, pretende-se contribuir para o conhecimento sobre o sentido do trabalho e, mais 

especificamente, sobre a relação entre sentido do trabalho e ciclo de vida (MORIN; TONELLI; 

PLIOPAS, 2007). 
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Para o alcance desses objetivos, optou-se por uma abordagem qualitativa e exploratória, 

envolvendo 22 motoristas de ônibus de uma empresa de transporte de passageiros do município 

do Rio de Janeiro, que foram divididos em dois grupos cada um com 11 motoristas. Um grupo 

chamado de “motoristas jovens” com idades entre 27 e 39 anos e outro grupo chamado de 

“motoristas maduros” com idade entre 45 e 63 anos. 

A realização desse estudo com a categoria de motoristas de ônibus urbano busca ainda 

preencher uma lacuna existente na produção acadêmica brasileira sobre o tema em questão. 

Segundo Spinelli-de-Sá e Lemos (2017, p. 1), “parte significativa dos trabalhos investiga o 

sentido do trabalho para profissões menos convencionais, havendo poucos estudos voltados 

para o entendimento do tema sob o ponto de vista de categorias profissionais tradicionais, o que 

indica um campo de pesquisa a ser explorado no Brasil”. Além disso, observa-se um viés para 

profissões de maior status social, tais como executivos (CODA; FONSECA, 2004) e 

professores do ensino superior (IRIGARAY et al., 2019). 

De uma perspectiva aplicada, os resultados do estudo podem oferecer subsídios aos 

gestores de empresas de transporte urbano de passageiros feito por ônibus, ao ampliar o 

conhecimento a respeito das características, anseios e dificuldades enfrentadas por seus 

motoristas em relação ao trabalho que realizam.  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo contém o referencial teórico usado para sustentar e nortear a pesquisa, dividido em três 

seções envolvendo o trabalho do motorista, o sentido do trabalho e o sentido do trabalho para 

grupos de diferentes faixas etárias. No terceiro capítulo, apresentamos o percurso 

metodológico. No quarto capítulo analisamos os resultados do estudo e, por último, as 

considerações finais, onde revelamos as limitações desse estudo e sugerimos alguns temas para 

futuras investigações.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O trabalho do motorista de ônibus 

O trabalho do motorista de ônibus urbano é uma atividade com muitos desafios diários, 

dentre eles, dirigir num trânsito caótico e lidar diretamente com o público. Numa pesquisa com 

motoristas de ônibus do município do Rio de Janeiro, Nascimento et al. (2015, p. 28-29) 

identificaram que “as condições de trabalho e saúde e a relação com os passageiros e os fatores 

ambientais aos quais são submetidos fazem com que essa profissão se torne estressante e 

desgastante”. Na pesquisa de Matos, Moraes e Pereira (2015), com motoristas de ônibus de 

Belo Horizonte, as causas do estresse apontadas com maior frequência foram, por ordem de 

importância, o trânsito lento, o grande número de veículos em circulação, o pouco tempo para 

realização das viagens e a relação conflituosa com os passageiros.  

Mesmo diante dessa realidade, há motoristas que alegam estar satisfeitos com a função 

que exercem e ressaltam que, apesar da pressão imposta no dia a dia, conseguiram se adaptar. 

Embora apresentem um elevado índice de estresse, explicitado nas dimensões relacionadas à 

exaustão emocional e à despersonalização, também demonstram algum grau de realização 

pessoal e profissional (NASCIMENTO et al., 2015).  

Segundo Ceribeli e Rocha (2019, p. 10), “os indivíduos que mobilizam seus melhores 

esforços e veem no trabalho uma forma de se expressar fisicamente, emocionalmente e 

cognitivamente, mostrando disposição ao realizarem suas tarefas, tendem a preservar (e não a 

drenar) seus recursos mentais”. Sobre esta questão, Silva e Costa, (2015, P. 23) advertem que 

o trabalhador se apega ao trabalho e se convence de que a realidade apresentada é a melhor, 

mesmo sem ter tido outras experiências para comparar. Busca justificar a si mesmo que ficar 

no mesmo emprego por longo tempo, mesmo submetido a pressões constante, é mais seguro do 

que se expor aos riscos de sair em busca de um novo trabalho. O medo do desemprego faz com 

que o trabalhador prefira ficar aprisionado e, por isto, desenvolve estratégias de enfrentamento.  

Silveira, Abreu e Santos (2014) apontam que, entre o trabalho formalmente prescrito 

por uma empresa de ônibus urbano pesquisada na cidade de Natal/RN e o trabalho real 

executado pelos motoristas, existe uma distância considerável. A pesquisa envolveu 50 

motoristas e os seguintes aspectos emergiram como problemáticos: trânsito, tempo de viagem, 

condições das ruas, manutenção do veículo, ambiente físico e supervisão. O prazer de dirigir e 

a relação com colegas de trabalho foram fatores que, por outro lado, influenciam positivamente 
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sua experiência de trabalho. Os autores também destacam que essa realidade impacta tanto a 

vida pessoal desses profissionais quanto a qualidade do serviço prestado.  

O trabalho representa um valor importante na sociedade e exerce uma influência 

considerável sobre a motivação dos trabalhadores, assim como sobre sua satisfação e sua 

produtividade. Nesse sentido, as organizações deveriam se preocupar em organizar suas 

atividades de forma a favorecer a eficiência e o alcance de resultados esperados, além de 

conferir sentido para as pessoas que as realizam (MORIN, 2011; MOW, 1987; ROSSO; 

DEKAS; WRZESNIEWSKI, 2010). 

Alcântara et al. (2016) realizaram um estudo qualitativo com motoristas de ônibus do 

Rio de Janeiro, buscando compreender o significado de qualidade de vida para esses 

trabalhadores. Os resultados mostraram que a saúde e a qualidade de vida dos motoristas são 

afetadas pelas condições de trabalho – comportamento dos clientes, condições ergonômicas –, 

mas que os mesmos também percebem aspectos positivos, como fazer um trabalho que gostam 

e prestar um serviço considerado importante. Por fim, a família também emergiu como 

relevante, na medida em que oferecem o suporte para os desafios que enfrentam no trabalho.  

Battiston, Cruz e Hoffmann (2006, p. 341) realizaram uma pesquisa com objetivo de 

analisar as condições de trabalho e saúde de motoristas de ônibus de Florianópolis. O estudo 

contou com a participação de 21 motoristas e os resultados mostraram que os mesmos estão 

sujeitos a desgastes tanto físicos quanto mentais. O trânsito foi um dos fatores geradores de 

dificuldades, incluindo “pistas malconservadas, engarrafamentos, pontos de embarque e 

desembarque mal localizados, outros veículos e aspectos normativos do trânsito”. Além disso, 

a vigilância exercida tanto por passageiros quanto pelos supervisores da própria empresa foi 

destacada como geradora de pressão psicológica, assim como a responsabilidade pela segurança 

dos passageiros e pela integridade do próprio ônibus (BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 

2006). 

Com essa pesquisa os autores concluíram que a atividade de dirigir é desgastante, causa 

fadiga e sua eficácia está relacionada principalmente a fatores ambientais do local de trabalho 

e à forma como os motoristas desenvolvem estratégias de enfrentamento para lidar com estes 

desafios (BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006).  

O estudo de Oliveira e Pinheiro (2007) teve o objetivo de investigar indicadores 

associados ao envolvimento de motoristas de ônibus urbanos em acidentes de trânsito. 
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Participaram da pesquisa 457 motoristas de três empresas do transporte público de passageiros 

da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Desses participantes, 55% relataram ter se envolvido 

em acidentes de trânsito nos últimos cinco anos. Três situações potencialmente preocupantes 

tiveram relação com a ocorrência de acidentes: dirigir atrasado, preocupações com o sono e 

problemas familiares. Sobre os efeitos das políticas das organizações empregadoras, 

destacaram-se jornadas excessivas de trabalho, incluindo tanto horas extras quanto o trabalho 

durante as férias.   

Matos, Moraes e Pereira (2015) apresentaram pesquisa cujo objetivo foi analisar o 

estresse ocupacional dos motoristas que atuam em empresas de transporte coletivo urbano na 

cidade de Belo Horizonte/MG. A pesquisa, de natureza descritiva e quantitativa, foi realizada 

com 124 motoristas. As principias causas do estresse apontadas, em ordem de importância, 

foram trânsito lento, grande volume de veículos em circulação, pouco tempo para realização 

das viagens e, por fim, a relação conflituosa com os passageiros. 

Com relação às estratégias utilizadas para regulação do estresse, os autores 

identificaram sua ocorrência em dois ambientes, no contexto do trabalho e fora dele. No 

contexto do trabalho, as estratégias mais importantes foram a mentalização de situações 

prazerosas, e o apoio social dos colegas de trabalho. Fora do trabalho, predominaram a 

realização de atividades físicas, o lazer com a família, além de outras formas de entretenimento. 

Por fim, os autores também encontraram evidências de que quanto maior o tempo de empresa, 

maior a ocorrência de quadros de estresse (MATOS; MORAES; PEREIRA, 2015). 

2.2 Os sentidos do trabalho 

Os estudos sobre o sentido e significado do trabalho mostram que o conceito é 

multidisciplinar e tem sido pesquisado a partir de diferentes lentes, gerando perspectivas 

diversas. O próprio fenômeno em si tem sua característica multifacetada. “Os fenômenos 

significados e sentidos do trabalho são multifacetados, constituídos de diversas variáveis 

pessoais e sociais, as quais são investigadas por autores de diferentes áreas e em diferentes 

países” (ANDRADE; TOLFO; DELLAGNELO, 2012, p. 3). 

De acordo com Coutinho (2009), o processo de trabalho tem como fim a produção de 

um valor de uso, ou seja, um produto criado para satisfazer necessidades humanas. Nas 

sociedades capitalistas, tal processo tem como objetivo a produção não só de valores de uso, 
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mas, principalmente, de valores de troca, isto é, mercadorias, com vistas à valorização do 

capital. 

Nas pesquisas sobre o sentido do trabalho, há referências positivas e negativas. “Em 

alguns momentos representa castigo divino, punição, fardo, incômodo, carga, algo esgotante 

para quem o realiza. Em outros, espaço de criação, realização, crescimento pessoal, 

possibilidade de o homem construir a si mesmo e marcar sua existência no mundo (RIBEIRO; 

LÉDIA, 2004, p. 77)”. Segundo Silva e Costa (2015, p. 142), “trabalhar tem uma importância 

expressiva na vida dos indivíduos, que então, se engajam na construção de estratégias de defesa 

para suportar a realidade do trabalho, pois ficar sem trabalhar seria como romper um laço vital 

da própria existência”.  

Ao mesmo tempo em que é fonte de realização e de construção de identidade, o trabalho 

frequentemente tem se revelado como geradora de sofrimento e, em alguns casos, até de 

adoecimento. Mesmo assim, o trabalho pode ter um sentido positivo e continua sendo relevante 

na vida das pessoas. A busca por um trabalho que combine a identificação com a satisfação 

salarial parece estar sendo superada. Tem sido muito comum trabalhadores que consideram o 

trabalho apenas como um meio para alcançar outros objetivos e, por este motivo, trocam de 

atividades profissional com muita frequência, desde que uma ofereça maiores vantagens que a 

outra (RIBEIRO; LÉDIA, 2004). 

Numa revisão de estudos sobre o tema conduzidos no Brasil, Neves et al. (2018, p.11) 

ressaltam a importância do trabalho. 

Por meio dos achados desta pesquisa, conclui-se que o trabalho pode 

ser considerado um dos valores fundamentais do ser humano e que 

ainda exerce um papel importante na constituição da sua auto 

realização, de suas subjetividades e de sua sociabilidade, bem como 

contribui para o desenvolvimento de sua identidade, proporciona 

renda e sustento, possibilita atingir metas e objetivos de vida, 

possibilita demonstrar suas ações, iniciativas e habilidades, podendo, 

dessa forma, ser considerado uma categoria fundante do ser humano, 

à medida que este só pode existir trabalhando.  

 

Tendo em vista a centralidade do trabalho, o entendimento sobre o seu sentido tornou-

se uma demanda contemporânea para indivíduos e organizações. Quando abordado pelo 

aspecto positivo, também evidencia a sua importância para a sobrevivência. Além disso, valores 

como a variedade na natureza das tarefas, aprendizagem, autonomia, reconhecimento e 
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segurança, destacam-se como fundamentais para que o trabalho tenha sentido (MORIN, 2001, 

2004; MOW, 1987; ROSSO; DEKAS; WRZESNIEWSKI, 2010).  

Uma das mais importantes pesquisas sobre o tema foi conduzida pelo grupo de pesquisas 

MOW (Meaning of Working International Research Team), na década de 1980, envolvendo 

trabalhadores de oito países diferentes (MOW, 1987). O modelo proposto por esses 

pesquisadores possui três dimensões: centralidade do trabalho, normas sociais do trabalho e 

valores do trabalho. A esse respeito, Bendassolli e Borges-Andrade (2011) destacam que o 

significado do trabalho é um constructo multideterminado, sendo um produto sociocultural 

dinâmico.  

As pessoas não constroem esse significado unicamente pelo fato de 

terem experiências pessoais com o trabalho e nas condições em que ele 

é realizado; elas também são influenciadas pelas estruturas sociais, 

pelas condições políticas, econômicas, psicossociais, culturais e 

tecnológicas de uma determinada época. Posto isso, definem o 

significado do trabalho como um conhecimento sobre a realidade desse 

último e como forma de as pessoas se posicionarem, de reagirem, em 

relação a ele (BENDASSOLI; BORGES-ANDRADE, 2011, p. 145).  

 

A centralidade do trabalho é definida como a importância do trabalho na vida do 

indivíduo em um dado momento de sua história pessoal (BENDASSOLI; BORGES-

ANDRADE, 2011; MOW, 1987). Bastos, Pinho e Costa (1995) destacam, ainda, que a 

centralidade do trabalho significa o grau de importância que o trabalho exerce na vida de um 

indivíduo, independentemente das razões às quais se atribui tal importância. Na pesquisa do 

MOW, questões mensuravam o grau absoluto em que a pessoa julgava o trabalho importante 

em sua vida e o peso relativo do trabalho em relação a outros domínios da existência, tais como 

o lazer, a comunidade, a religião, a família. Segundo os resultados, o trabalho encontra-se em 

segundo lugar em termos de importância, depois da família e à frente do lazer (BENDASSOLI; 

BORGES-ANDRADE, 2011; MOW, 1987). 

No modelo do MOW, as normas sociais do trabalho envolvem dois tipos de orientações: 

orientação normativa do trabalho como obrigação e orientação normativa do trabalho como 

direito. Dizem respeito ao que as pessoas esperam do trabalho e também o que supõem ser o 

correto oferecerem e receberem ao trabalhar (BENDASSOLI; BORGES-ANDRADE, 2011). 
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A terceira dimensão do modelo do MOW são os valores do trabalho, ou, mais 

especificamente, os resultados valorizados do trabalho e a importância das metas laborais 

(BENDASSOLI; BORGES-ANDRADE, 2011). 

Os resultados valorizados do trabalho são elementos cognitivos que 

agem como guias, como ideais, sobre a postura do indivíduo no 

trabalho – o que ele gostaria de realizar por meio do trabalho e o que 

ele espera deste. Já a importância das metas de trabalho é uma forma 

de atualização dos valores. Esses resultados esperados podem ser 

classificados como valores intrínsecos ou extrínsecos (BENDASSOLI; 

BORGES-ANDRADE, 2011, p. 143). 

 

Bastos, Pinho e Costa (1995) conduziram uma pesquisa no contexto brasileiro com o 

objetivo de avaliar semelhanças e diferenças em relação à pesquisa do grupo de pesquisas 

MOW (1987), envolvendo oito diferentes países. Participaram do estudo 1013 trabalhadores 

baianos, de 20 organizações diferentes. Os resultados mostraram que 

o trabalho é uma importante esfera da vida, sendo elemento ponderável 

na definição da identidade dos indivíduos (algo inferido do nível de 

centralidade encontrado neste estudo); os motivos associados ao fato 

de trabalhar revelam a predominância da função expressiva (ter um 

trabalho interessante e auto-realizador) ao lado da função econômica 

(rendimentos e ganhos). Por outro lado, as normas societais que 

colocam o trabalho mais como um direito são mais fortemente 

introjetadas do que aquelas que enfatizam uma relação de obrigação 

ou dever do indivíduo para com a sociedade (BASTOS; PINHO; 

COSTA, 1995, p. 29). 

 

Tolfo e Piccinini (2007) afirmam que trabalho é rico de sentido individual e social, é 

um meio de produção da vida ao prover subsistência, criar sentidos existenciais ou contribuir 

na estruturação da identidade e da subjetividade.  

O sentido do trabalho é compreendido como um componente da 

realidade social construída e reproduzida, que interage com diferentes 

variáveis pessoais e sociais e influencia as ações das pessoas e a 

natureza da sociedade num dado momento histórico. Os valores 

relacionados com o trabalho se estabelecem por intermédio da 

educação na infância e na adolescência e tem efeito durável na 

personalidade das pessoas, mas se modificam e se adaptam nas 

diferentes etapas da vida e em situações sociais distintas. (TOLFO; 

PICCININI, 2007, p. 40) 
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Segundo o modelo proposto por Morin (2011), para que o trabalho tenha sentido é 

necessário que o mesmo seja realizado de forma eficiente e leve a um resultado; que seja 

intrinsecamente satisfatório; moralmente aceitável; uma fonte de experiências de relações 

humanas satisfatórias; garanta a segurança e a autonomia; e mantenha o trabalhador ocupado. 

Segundo a autora, esses fatores podem contribuir para a qualidade de vida do trabalhador e para 

a eficiência organizacional (MORIN, 2001). 

Morin (2001) e Oliveira et al. (2004) concordam que o trabalho com sentido faz com 

que o trabalhador conheça mais sobre sua atividade e possibilita que a organização alcance a 

eficácia sem a preocupação de constantes reforços ao trabalhador com “programas 

motivacionais” para estimulá-lo a gerar melhor desempenho. Na verdade, o sentido que as 

pessoas encontram no seu trabalho depende de fatores tais como autonomia, reconhecimento, 

desenvolvimento e crescimento, o que nem sempre as organizações oferecem. 

Em pesquisa com jovens trabalhadores com formação superior, Morin, Tonelli e Pliopas 

(2007, p. 50) classificaram os sentidos do trabalho para aquele grupo de participantes a partir 

de três enfoques: “o trabalho e seus sentidos para o próprio indivíduo, o trabalho e seus sentidos 

para a organização e o trabalho e seus sentidos para a sociedade”. Na dimensão individual, os 

valores considerados são de natureza pessoal, como a satisfação, autonomia e sobrevivência, 

aprendizagem e crescimento, além da própria identidade. Na dimensão organizacional, reflete 

a utilidade do trabalho realizado, os relacionamentos e o reconhecimento. Por fim, na dimensão 

social, refere-se à contribuição do indivíduo para a sociedade (MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 

2007). 

Bendassolli e Gondim (2014) discutiram a relação entre significado, sentido e função 

psicológica do trabalho, chamada de tríade conceitual. Os autores defendem que sentido e 

significado são conceitos interdependentes e destacam que a função psicológica do trabalho é 

a de integrar as ações da pessoa, uma vez que a vida social envolve diferentes esferas, incluindo 

a família, o lazer, a religião, a comunidade e o trabalho.  

As relações entre sentido e significado do trabalho permitem apreender 

o universo simbólico que marca as relações do homem com esse fazer 

ou atividade. A palavra trabalho (significante) se articula a um 

significado (imagem ou conceito compartilhado socialmente), envolto 

a uma simbologia (que une significados, significantes e sentidos) em 
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níveis mais abstratos e ambíguos de interpretação (BENDASSOLLI; 

GONDIM, 2014, p. 141). 

 

Mato et al. (2017) realizaram estudo que teve como objetivo investigar os sentidos do 

trabalho da perspectiva de garis. A amostra foi composta por 15 garis coletores, funcionários 

da empresa responsável pela coleta domiciliar de resíduos em Fortaleza, no Ceará. Partindo das 

três dimensões propostas por Morin, Tonelli e Pliopas (2007), os resultados da pesquisa 

mostraram que, na dimensão individual, o trabalho que faz sentido é coerente com os valores e 

crenças desses trabalhadores. Entretanto, quando entra em conflito com os valores pessoais do 

indivíduo, ou quando este não acredita na proposta apresentada, o trabalho tende a ser fonte de 

sofrimento, perdendo o sentido. Com relação à dimensão organizacional do trabalho, um 

trabalho com sentido a aquele que tem “valor para a empresa ou para o grupo” (Mato et al., 

2017, p. 137). Por fim, sobre a dimensão social do trabalho, os resultados mostraram que um 

trabalho com sentido é entendido como sendo capaz de contribuir para o desenvolvimento 

social. (MATO et al., 2018). 

Dourado et al. (2009) estudaram o sentido do trabalho para indivíduos que atuam em 

organizações fora do enclave do mercado, mais especificamente em organizações de cultura 

popular, como tentativa de levantar formas alternativas ao sentido capitalista de trabalho. Os 

autores identificaram que, para a protagonista da história oral apresentada, o trabalho tem outra 

possibilidade, que não a empresarial e, naturalmente, outro sentido, envolvendo elementos que 

geram sua motivação e sua realização nas dimensões individual, social e organizacional. 

Para Beth é o trabalho no âmbito de sua casa, por meio da religião e 

da música, que lhe confere a verdadeira realização. Seus indicadores 

baseiam-se no bem-estar de sua família e de sua comunidade. 

(DOURADO, et al., 2009, p. 167).   

 

A pesquisa de Silva et al. (2015) teve como objetivo avaliar o significado do trabalho 

voluntário para os participantes de um programa de voluntariado de uma organização 

multinacional, incluindo a centralidade do trabalho voluntário na vida dos participantes, seus 

atributos valorativos (como o trabalho deveria ser) e descritivos (como realmente é). Os 

resultados mostraram que o trabalho voluntário tem centralidade semelhante ao lazer e à 

religião, mas é menos importante do que a família e o trabalho remunerado. Verificou-se, 

também, que os voluntários de menor renda atribuíam maior valor a esse trabalho. Foi possível 

identificar também que  
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os atributos valorativos relacionados ao significado do trabalho 

voluntário são possibilidade de realização com apoio da empresa; 

retribuição ao esforço despendido; reconhecimento dos familiares, dos 

amigos e da empresa e geração de pouco cansaço. Por outro lado, o 

trabalho voluntário é visto (atributo descritivo) como atividade que 

permite o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal; conta com o 

apoio das chefias e da empresa; envolve a participação no trabalho, o 

gosto pela atividade e o reconhecimento do público atendido; gera 

cansaço e não garante a estabilidade no emprego. (SILVA et al., 2015, 

p. 167). 

 

Irigaray et al. (2019) realizaram pesquisa com objetivo de explorar o sentido do trabalho 

vivenciado por professores de uma mesma instituição de ensino superior (IES), mas que atuam 

sob diferentes vínculos de trabalho. Os autores concluíram que o tipo de vínculo com a IES é 

um fator que influencia o sentido que atribuem ao trabalho. Nesse sentido, destaca-se o desafio 

enfrentado por organizações que mantêm profissionais sob diferentes vínculos, uma vez que tal 

realidade implica em sentimentos de ressentimento e frustração por parte daqueles que não têm 

vínculo formal (IRIGARAY et al., 2019). 

Lima et al. (2013) realizaram estudo com objetivo de compreender o sentido do trabalho 

para pessoas com deficiência. Os autores observaram a importância do trabalho na vida delas, 

não apenas pelo seu caráter instrumental, de ganho material, mas também por outros aspectos 

mais subjetivos, como o sentimento de fazer algo importante para a sociedade. A pesquisa 

também mostrou a inserção no trabalho propicia a aprendizagem, reconhecimento e realização 

pessoal.  

Ser reconhecido pelos colegas do trabalho e pelas outras pessoas como 

um trabalhador traz um sentimento de realização e competência. [...] 

Além disso, fazer o mesmo trabalho realizado por outras pessoas sem 

nenhuma deficiência, no mesmo espaço, contribui para essa realização 

profissional e gera a sensação de vitória sobre todas as dificuldades 

enfrentadas ao longo da vida (LIMA et al, 2013, p. 63). 

 

Santos e Fontenelle (2019) realizaram uma pesquisa sobre o trabalho emocional 

realizado por vendedores de uma loja de experiência localizada na cidade de São Paulo. As 

autoras concluíram que a percepção de sentido do trabalho é uma condição importante para que 

o trabalho emocional ocorra de forma menos forçada pelo trabalhador. Além disso, evidenciou 
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a importância do alinhamento pessoa-trabalho e pessoa-organização (identificação e vínculo 

prévios com a marca/organização). 

Rohm e Lopes (2015) lançam um olhar crítico sobre a lógica da produtividade que 

parece dominar as concepções sobre o trabalho na pós-modernidade e seus impactos sobre os 

trabalhadores. Os autores propõem um olhar diferente para a gestão das organizações, na qual 

os trabalhadores sejam vistos como sujeitos, mais que recursos e que as empresas se posicionem 

“como uma instituição social e não um organismo com finalidade estritamente econômica” 

permitindo a construção de “uma economia mais solidária e preocupada com os laços sociais” 

(ROHM; LOPES, 2015, p. 345). 

Baseados nos estudos do grupo de pesquisas MOW (1987), Kubo e Gouvêa (2012, p. 

553) conduziram uma pesquisa com trabalhadores brasileiros e encontraram importantes 

diferenças em relação aos resultados do estudo original. Além disso, concluíram que “o 

significado do trabalho se reflete, na ordem, na centralidade do trabalho, nos objetivos e 

resultados valorizados e, por último, nas normas sociais”. Com base na mesma amostra do 

estudo anterior, Kubo, Gouvêa e Mantovani (2013) identificaram uma maior centralidade do 

trabalho entre as mulheres. 

Numa pesquisa com peritos criminais da Polícia Federal, Rodrigues et al. (2017) 

identificaram que a utilidade social e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento são 

os fatores que conferem sentido ao trabalho que realizam. Além disso, também identificaram 

que a experiência de sentido influencia positivamente o comprometimento afetivo e o bem-

estar psicológico desses profissionais.  

Lourenço, Ferreira e Brito (2013) pesquisaram o significado do trabalho para uma 

executiva. Os resultados evidenciaram tanto a alta centralidade quanto experiências de prazer e 

sofrimento com o trabalho. Além disso, foi possível identificar que os significados se 

transformaram ao longo do tempo.  

Oliveira e Silveira (2012, p. 149) investigaram o conceito de trabalho entre profissionais 

que migraram do emprego formal para o autoemprego. As autoras identificaram que o emprego 

formal é associado ao controle, enquanto o autoemprego remete à autonomia. Além disso, as 

autoras também ressaltam que “a condição de autoempregado resgata o sentido do prazer do 

trabalho sem o prejuízo da qualidade de vida”.  
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2.3 O sentido do trabalho para grupos de diferentes faixas etárias. 

Nas diferentes fases da vida, anseios e motivações para o trabalho tendem a se 

transformar. Algumas pesquisas sobre o sentido do trabalho têm mostrado que a percepção 

sobre o trabalho varia em função da faixa etária. Morin, Tonelli e Pliopas (2007), por exemplo, 

ao abordar essa questão, observaram variações que poderiam ser atribuídas à idade e diferentes 

momentos de vida dos entrevistados. 

Morin (2001) realizou uma pesquisa envolvendo estudantes de administração, com 

idade média de aproximadamente 20 anos, e administradores, com idade média próxima a 41 

anos. Os dados revelaram algumas diferenças entre esses dois grupos. Para os estudantes de 

administração, um trabalho com sentido é aquele que cumpre as seguintes funções: (1) para 

atualizar-se e atualizar seu potencial; (2) para adquirir segurança e autonomia; (3) para 

relacionar-se com os outros e ter sentimento de vinculação; (4) para prestar serviço e fazer sua 

contribuição à sociedade; (5) para dar sentido à vida. Ao avaliar o que procuram ao final dos 

estudos, três aspectos predominaram para os estudantes de administração: boas condições de 

trabalho, incluindo boa remuneração, oportunidades para aprender e um trabalho interessante, 

variado e com muita autonomia. Já para os administradores, a pesquisa mostrou que um trabalho 

com sentido é aquele que: (1) é feito de maneira eficiente; conduz a alguma coisa; (2) beneficia 

outras pessoas; (3) é interessante e dá prazer; permite aprender e se desenvolver (MORIN, 

2001).  

 Souza, Lopes e Hilal (2015) realizaram um estudo para conhecer as características do 

trabalho valorizadas por mulheres de diferentes idades. Participaram do estudo 21 mulheres, de 

diferentes faixas etárias, com nível superior e exercendo cargos gerenciais em empresas 

privadas. Os resultados mostraram que as características do trabalho valorizadas foram 

praticamente as mesmas. No entanto, foram encontradas diferenças quanto à relevância 

atribuída a essas características. A dimensão “variedade de habilidades” mostrou ser mais 

valorizada pelas entrevistadas entre 20 e 39 anos. Para as entrevistadas com mais de 40 anos, 

um trabalho que permite dedicação à sociedade e à vida pessoal foi considerado mais atraente. 

Para o grupo mais jovem, as oportunidades de crescimento foram consideradas altamente 

relevantes, o que não ocorreu com as de outras faixas etárias. 

Marra et al. (2013) investigaram os significados que ex-executivos atribuem ao trabalho, 

após a aposentadoria de suas funções gerenciais. Participaram da pesquisa qualitativa e 

exploratória 18 sujeitos que ocuparam cargos de presidentes ou diretores de grandes empresas 
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e atualmente estão aposentados, com idade superior a 60 anos. Os resultados mostraram que o 

trabalho significa, acima de tudo, vida. Além disso, os participantes associam trabalho a saúde, 

dignidade, prazer, felicidade, relações sociais, crescimento e expressão de suas capacidades 

(MARRA et al, 2013).  

A pesquisa de Freitas, Campos e Gil (2017) também teve como foco homens de meia-

idade, na faixa etária entre 50 e 59 anos, que trabalham em atividade formal ou informal. Os 

resultados mostraram que os participantes não têm em seus planos profissionais o encerramento 

do trabalho, mas sim uma ressignificação do mesmo.  

Com relação à aposentadoria, a continuidade do trabalho para os 

participantes está relacionada à possibilidade de realizar atividades 

prazerosas e ter mais tempo para si mesmo, prolongando assim sua 

vida ativa. Nesse contexto, é importante observar também que o 

prolongamento do trabalho na velhice está associado, para os 

participantes, não só a uma necessidade relacionada ao aspecto 

financeiro, mas sim é expressa como algo que pode ser ressignificado, 

adquirindo assim novas dimensões representadas, por exemplo, no 

trabalho sem compromisso formal, empreendedorismo ou engajamento 

social (FREITAS; CAMPOS; GIL, 2017, p. 59). 

 

Ribeiro (2011), por sua vez, pesquisou jovens empregados e desempregados na cidade 

de São Paulo. Para esses jovens, o trabalho está relacionado à necessidade de subsistência e à 

possibilidade de construir e manter relações sociais, relações essas que lhes permitiriam crescer 

enquanto pessoa.  

Costa, Marques e Ferreira (2020) analisaram os sentidos do trabalho e as vivências de 

prazer e sofrimento na percepção de jovens trabalhadores-estudantes. Participaram do estudo 

25 alunos de uma instituição de ensino superior pública de Minas Gerais. Os autores concluem 

que, para esse público, o sentido do trabalho está associado não apenas à remuneração e 

benefícios recebidos, mas também engloba a identificação com a atividade exercida e a 

possibilidade trabalhar e estudar concomitantemente. 

A pesquisa de Silva et al. (2019) também teve por objetivo analisar os sentidos do 

trabalho para jovens, neste caso, gerentes de bancos públicos. Os autores identificaram uma 

associação entre trabalho e remuneração, assim como a relevância das relações sociais. Ao 

mesmo tempo, o trabalho também evidencia uma dimensão de sofrimento. 
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Bitencourt et al. (2014) analisaram os sentidos do trabalho para jovens trainees e jovens 

trabalhadores de um empreendimento solidário. Os autores ressaltam que os participantes de 

ambos os grupos demonstraram apreço ao trabalho, principalmente os que o remeteram à ideia 

de aprendizagem e realização. Os jovens entrevistados veem no trabalho que realizam uma 

oportunidade de crescimento profissional, evidenciando que o mesmo é central em suas vidas. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa qualitativa e exploratória foi realizada com motoristas de ônibus 

urbano de uma empresa do município do Rio de Janeiro. A empresa conta com 203 motoristas, 

dos quais apenas nove são mulheres (4%). Desta forma, optou-se por uma pesquisa com os 

motoristas homens, mas de diferentes faixas etárias e tempo de experiência como motorista.  

Com relação à idade, os motoristas desta empresa têm em média 46,4 anos, sendo que 

o mais jovem tem 27 e o mais velho 71 anos. Observou-se também variação em relação à idade 

em que começaram na profissão de motorista, cabendo registrar que 52% começaram a 

trabalhar como motoristas com 30 anos ou menos, e os demais 48% começaram com 31 anos 

ou mais, sendo 54 anos a maior idade de início da profissão.   

Participaram do estudo 22 motoristas, divididos em dois grupos de 11 motoristas, 

criados em função de sua faixa etária. Um grupo com idade entre 27 a 39 anos, chamado de 

“motoristas jovens”, e o outro com idade entre 45 a 63 anos, chamado de “motoristas maduros”. 

A idade de início de carreira também foi levada em consideração. O grupo motoristas jovens 

começou a trabalhar como motorista de ônibus com idades entre 22 a 27 anos e o grupo 

motoristas maduros com idades entre 42 a 53 anos.  

3.1 Coleta de dados 

Após autorização obtida com a diretoria da empresa, os motoristas foram convidados 

pessoalmente pelo autor a participar da pesquisa. As entrevistas foram realizadas em uma sala 

na própria empresa e o tempo de duração das mesmas foi de, em média, 40 minutos. O Quadro 

1 mostra o perfil de cada um dos participantes. Os nomes são fictícios, de forma a preservar o 

seu anonimato. 

As entrevistas foram conduzidas com apoio de um roteiro semiestruturado, disponível 

no Apêndice 1. Ao longo das mesmas, buscou-se conhecer a trajetória de vida dos participantes, 

incluindo sua origem social, percurso educacional e trajetória profissional, incluindo o 

detalhamento das diferentes experiências de trabalho e seus significados (GODOY, 2018; 

SOUZA, 2018).  
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Quadro 1 – Perfil dos participantes 

Nome Idade 

Idade em 

que começou 

como 

motorista 

Anos de 

experiência 

como 

motorista 

Escolaridade 
Estado 

civil 
Filhos 

Idade entre 45 e 63 anos 

Félix 45 42 3 Ensino fundamental Divorciado 2 

João 62 53 9 Ensino fundamental Casado 2 

Pedro 56 49 7 Ensino médio Casado 2 

Levi 58 48 10 Ensino fundamental Casado 3 

Ivanildo 55 46 9 Ensino médio Casado 2 

Lucas 49 44 5 Ensino fundamental Separado 4 

Joaquim 49 44 5 Ensino médio Casado 4 

Josué 56 42 14 Ensino fundamental Casado 2 

Leoncio 49 44 5 Ensino médio Casado 2 

Arthur 63 42 21 Ensino fundamental Divorciado 2 

Luciano 57 49 8 Ensino fundamental Casado 5 

Idade entre 27 e 39 anos 

Francisco 32 27 5 Ensino fundamental Casado 2 

Fábio 39 27 12 Ensino médio Casado 3 

Reinaldo 38 26 12 Ensino médio Casado 2 

Roberto 34 22 12 Ensino médio Casado 2 

Pablo 37 26 11 Ensino médio Casado 1 

Fagner 39 25 14 Ensino médio Casado 3 

Rafael 36 25 11 Ensino médio Solteiro 2 

Matheus 37 24 13 Ensino médio Casado 1 

Jonathan 30 24 6 Ensino médio Casado 2 

Henrique 27 22 5 Graduação Solteiro 0 

Lorenzo 35 23 12 Ensino médio Solteiro 2 

 

3.2 Análise dos dados 

Todas as entrevistas foram gravadas, com a devida autorização dos participantes, e 

posteriormente transcritas. A análise foi desenvolvida com apoio do software Atlas.ti. As 

categorias foram criadas a posteriori, na medida em que as transcrições eram lidas. Os relatos 

das histórias contadas foram cuidadosamente analisados, na busca dos sentidos atribuídos pelos 

participantes às mesmas. Conforme destacam Jaime, Godoy e Antonello (2007, p. 5), “ao invés 

de buscar cegamente ‘a verdade’, é importante incorporar na análise as ambiguidades, as 

contradições, a descontinuidade, a não-linearidade da narrativa”. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados foi estruturada em quatro seções. Na primeira, são brevemente 

descritas a trajetória pessoal e profissional de cada motorista. A segunda seção aborda os 

motivos pelos quais os entrevistados escolheram a profissão de motorista de ônibus, enquanto 

a terceira seção trata da centralidade do trabalho. Na quarta e última seção são discutidos os 

sentidos do trabalho e comparadas as perspectivas dos motoristas jovens e maduros. 

4.1 Trajetória pessoal e profissional dos motoristas 

Félix tem 45 anos, nasceu no Rio de Janeiro e foi criado no município de Queimados, 

na Baixada Fluminense. Seus pais vieram da Paraíba para o Rio de Janeiro onde tiveram 22 

filhos – dos quais apenas 12 estão vivos atualmente – e trabalharam duro para criá-los. O pai 

tinha uma carroça que usava para o trabalho e sempre viveu na informalidade, ou seja, nunca 

teve carteira assinada. A mãe nunca trabalhou e se dedicava a cuidar da casa e dos filhos. 

Atualmente, os dois ainda se dedicam à família, apesar da velhice.  

Ele estudou apenas até a quinta série do ensino fundamental, já que precisou começar a 

trabalhar com 14 anos e também por ter se casado cedo. 

Desde os quatorze anos que eu trabalho. Eu estudei até a quinta série, 

passei pra sexta, mas não conclui. [...]. Com quatorze anos eu já 

morava com uma mulher, aí separei dela, depois me casei, aí vivi com 

essa vinte e sete e fez dois anos agora, dia nove, que nós nos 

separamos... tenho duas meninas. 

 

Félix começou a trabalhar vendendo churros que fazia em uma máquina que comprou. 

Após o nascimento da sua primeira filha, conseguiu um emprego de cobrador de ônibus. Após 

11 anos como cobrador, trocou sua carteira de habilitação e entrou para um treinamento de 

formação de motorista na própria empresa e logo em seguida foi promovido. Atualmente segue 

na mesma empresa e está próximo de completar três anos de experiência como motorista. Ele 

declara que está satisfeito com a profissão e que não pensa em mudar, pois reconhece que teria 

que ter maior grau de estudo, mas não tem nenhum interesse em voltar a estudar. Sua prioridade 

é o trabalho, especialmente para que possa prover para suas filhas. 

A primeira coisa mais importante na minha vida atualmente, hoje, é 

meu trabalho... hoje a minha importância é ter um bom relacionamento 

com as minhas filhas e trabalhar pra ajudar elas no que eu puder. 
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Félix manifesta que gosta do trabalho que realiza, pois tem a oportunidade de interagir com o 

público, além de poder prestar um serviço útil e necessário para a sociedade.  

Essas vidas aí estão todas nas mãos de Deus, mas depois na minha, 

porque se eu der um mole aqui eu acabo com tudo. Então eu me sinto 

muito útil, me sinto mesmo! 

 

João tem 62 anos, nasceu no município de Belford Roxo e foi criado no bairro de Édem, 

em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Sua mãe faleceu em 2014 e ele não teve 

oportunidade de conhecer seu pai. Tinha duas irmãs e um irmão que também já faleceram. 

Atualmente mora em Honório Gurgel, é casado, tem uma filha de 28 anos, um filho de 25 anos 

e um neto de 2 anos. Todos moram na mesma casa. 

Ele estudou até o segundo ano do ensino médio, mas parou para se dedicar ao casamento 

e ao trabalho. No entanto, voltou à sala de aula quando resolveu fazer um curso de dois meses 

no SEST SENAT para aprender a dirigir ônibus. Já de posse do seu certificado e habilitação, 

saiu em busca de um emprego. Em 2011 conseguiu seu primeiro emprego como motorista de 

ônibus e, em 2013, começou na Viação Acari. Ele gosta do que faz e não pensa em mudar de 

profissão e acha que o que o trabalho tem grande valor na sua vida.     

O trabalho, independente de profissão, é importante na tua vida porque 

é com o trabalho que você sobrevive, você se sustenta, você sustenta as 

pessoas que te cercam, que são os filhos e a mulher que não trabalha. 

[...] Em primeiro lugar pra mim, a saúde, a família que ajuda, né, todo 

o meu universo, os meus filhos, né e meus amigos também, por que não? 

 

João não acredita que exista um trabalho ideal, acha que cada um deve procurar aquilo 

que gosta de fazer e se aperfeiçoar. Nos dias de folga gosta de ver TV, ouvir música e ficar 

vendo o filho jogar games. Acha que um dia de folga é pouco, mas consegue aproveitar. 

Pedro tem 57 anos, nasceu em Domingos Martins, Vitória (ES). Veio morar no Rio de 

janeiro com dois anos de idade. Sua mãe era costureira e seu pai trabalhava de padeiro numa 

padaria e de pastor em uma igreja. Era uma família de dez filhos. Há quase três anos seus pais 

e um irmão faleceram, o que o deixou muito abalado. Ele se orgulha muito do seu pai por ter 

sido uma pessoa digna e de uma honestidade exemplar. Pedro é casado e mora há quarenta anos 

no bairro Pavuna. Sua esposa é professora, mas não está lecionando. Eles têm duas filhas, uma 
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mora em Recife. Concluiu o ensino médio e parou de estudar. Declara que gostaria de retornar 

aos estudos.  

Vontade de voltar a gente sempre tem, mas o trabalho não dá pra 

conciliar. Até dá, mas na atual conjuntura está meio difícil. 

 

Começou a trabalhar com 13 anos de idade como office boy. Passou por diferentes 

ocupações, incluindo segurança, e teve ainda uma experiência de 10 anos na Rede Globo, 

começando como contínuo e até a função de auxiliar administrativo. Depois trabalhou em 

outros lugares como motorista, mas só começou como motorista de ônibus em 2015 e diz que 

gosta muito do que faz. 

Eu sempre gostei de dirigir, é uma coisa que está no sangue. Incrível! 

Olha, na direção, me sinto à vontade, sabe? [...] Eu estou aqui porque 

eu gosto, é a profissão que eu adoro, entendeu? Ser motorista e trato 

todo mundo com respeito, com carinho, certo? Todos entram no meu 

ônibus. Se for um idoso, eu procuro, passar na roleta, sentar. Entra a 

mulher com criança no colo, eu espero passar, sentar, entendeu? E 

trato com o maior carinho, não deixo ninguém a pé. 

 

Pedro considera que um trabalho ideal é aquele que garante o sustento de sua casa, um 

trabalho onde possa ter bons relacionamentos, tratando todos com respeito. 

A coisa mais importante na minha vida, é minha família, né. Minha 

esposa, minhas filhas. A coisa mais importante é minha família. 

Segundo meu trabalho. Sem o trabalho a gente não é nada, entendeu? 

 

Levi tem 59 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Foi criado pela avó que já é falecida e pelo 

pai, que era motorista de ônibus e faleceu em 2009. Ele foi abandonado pela mãe, mas diz que 

não sente raiva dela por isso. 

Eu fui abandonado pela minha mãe com um ano e 10 meses e eu rodei 

diversas casas sendo maltratado até que chegou minha avó junto com 

o meu pai para me resgatar, onde já tinha três irmãs que foram 

abandonadas pela minha mãe também. 

 

Levi sempre gostou de trabalhar, diz que quando morava com a avó não tinha tanta 

necessidade, mas mesmo assim, aos 10 anos de idade trabalhava na feira carregando caixote. A 
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avó e o pai sempre o incentivaram a estudar, mas ele gostava de farra e não se interessava pelos 

estudos. Concluiu o ensino fundamental e não pensa mais em estudar.  

O pai o colocou pra fazer um curso de artes gráficas no Senai. Ele trabalhou um bom 

período nessa área. Depois disso trabalhou de ajudante de caminhão e em 1997 começou a 

trabalhar de cobrador em uma empresa de ônibus. Após esse período como cobrador, conseguiu 

fazer treinamento e ser promovido para motorista de ônibus na empresa Estrela Azul. Quando 

a empresa faliu, conseguiu vaga na Viação Acari.  

  Ele tem 10 anos de experiência como motorista de ônibus e gosta do que faz. Mas que 

se tivesse oportunidade mudaria de profissão, desde que fosse na mesma área, como rodoviário. 

Ele diz que o trabalho é importante porque dignifica o homem, mas que a família é a coisa mais 

importante na vida dele e em segundo lugar vem o trabalho. Levi é casado, tem três filhos, dois 

casados e um solteiro que mora sozinho. No seu tempo livre gosta de ficar em casa com a 

esposa. 

Ivanildo tem 56 anos de idade, nasceu no bairro Irajá, município Rio de Janeiro. Quando 

era criança morava com a sua avó. Não conheceu seu pai, que já é falecido. Na adolescência foi 

morar com a mãe. Atualmente é casado e tem dois filhos. Entretanto, os filhos são de outro 

casamento e moram com a mãe deles.  

Ivanildo concluiu o ensino médio e diz que tem vontade de fazer cursos 

profissionalizantes, porém está sem tempo no momento. Começou a trabalhar com 14 anos. 

Nos anos 90 trabalhou com música e como vendedor. Em 2010 as coisas ficaram difíceis e 

então começou a cogitar sobre ser motorista de ônibus. 

Porque eu não gosto de trabalhar preso, desde que eu fui vendedor, fui 

pagodeiro, fui vendedor, sempre na rua, solto, aí eu fiquei pensando 

em uma profissão dessa para ganhar um salariozinho legal, e que eu 

pudesse ficar à vontade. 

 

    Ele entrou para o treinamento em uma empresa de ônibus e iniciou sua carreira, tendo 

atualmente 9 anos de experiência como motorista. Ele não pensa em mudar de profissão e acha 

que o trabalho é muito importante, principalmente por questões financeiras. Mas que na vida 

existem outras coisas que também são importantes. 

A minha esposa, nossos filhos. Meu trabalho, e como é que eu vou dizer, 

alguns amigos que a gente tem, são poucos, mas que a gente até 
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considera como família, que estão sempre ali com a gente em qualquer 

momento. 

 

Ivanildo conta que, embora seja muito preocupado com o seu compromisso com o 

trabalho, sempre procura momentos de lazer com a esposa. 

Quero agradar ela e no outro dia acordar bem, para poder trabalhar, 

é assim. E aí de vez em quando a gente vai para praia, normalmente 

essa turma de amigos, tem sempre um aniversário de alguém, agora 

tem o aniversário de uma amiga, a gente está sempre junto, e fica bom 

para todo mundo. 

 

Lucas tem 49 anos de idade, nasceu em Lisboa, Portugal. Veio para o Brasil aos três 

anos e foi criado no Rocha, bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Tem duas irmãs. Seus pais 

trabalhavam no ramo de padaria e sempre foram dedicados à criação dos filhos. O pai faleceu 

com 61 anos e mãe atualmente está 80 anos. 

Eles fizeram tudo pela gente, e hoje eu procuro fazer pelos meus, 

porque a minha criação foi assim. Eu evito de comprar alguma coisa 

pra mim, mas para os meus filhos não pode faltar nada, eu procuro 

trabalhar justamente pra não faltar nada para os meus filhos, foi a 

criação que eu tive, meu pai era maravilhoso. 

 

Ele estudou até a sétima série do ensino fundamental e parou porque não conseguia 

conciliar trabalho e estudo. Diz que se fosse hoje faria diferente. 

Se eu pudesse eu voltaria, mas hoje não dá, no meu ponto de vista hoje 

perante a família, não dá. Se eu optar por isso vai faltar algo em casa, 

não tenho como retornar. 

 

Ele começou a trabalhar com nove anos de idade. Todos os dias seu pai o acordava às 

quatro e meia da manhã para ajudar a fazer o pão na padaria. Daí por diante seguiu sua trajetória 

profissional trabalhando em vários empregos, inclusive como dono da própria padaria. Como 

as coisas não deram muito certo, voltou a trabalhar como empregado. Foi quando resolveu ser 

motorista de ônibus. 

Ali eu tive treinamento, ali eu trabalhei no micro-ônibus pra me 

adaptar pra depois eu pegar o ônibus grande, então, a minha 

experiência foi nessa empresa. 
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Lucas tem cinco anos de experiência como motorista de ônibus, gosta do que faz e não 

pretende mudar de profissão. 

Com relação ao trabalho de motorista, eu gosto de dirigir, não me vejo 

fazendo outra coisa e quando você faz o que tu gosta, você procura 

fazer direito, então eu estou fazendo o que eu gosto, eu me sinto 

bem...eu chego em casa eu tenho a minha mãe, irmãs, comida quente, 

os cachorros. O ônibus é estressante, é, mas eu gosto, é uma coisa que 

eu gosto. 

 

    Lucas está separado da esposa e tem quatro filhos. O trabalho é uma esperança na sua 

vida, é o meio que ele tem para poder realizar um sonho, que é ver os filhos formados nos 

estudos. Quando era mais jovem, pensava diferente. Gostava de beber com amigos e dava 

menos importância para as outras coisas. Mas agora seu pensamento mudou e dedica seu tempo 

livre para sua família. 

Hoje em primeiro lugar é a minha mãe, aí vem depois os meus filhos, a 

esposa vem depois e também minhas irmãs e com certeza, 

importantíssimo, o meu trabalho. 

 

Joaquim tem 50 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro e foi criado no bairro Vila 

Isabel. Tem seis irmãos, não conheceu seu pai, foi criado pela mãe, que era empregada 

doméstica. 

Graças à Deus, ninguém foi pro caminho errado, todo mundo na paz 

de Deus, entendeu? Minha mãe criou todo mundo. Começamos a 

trabalhar cedo pra ajudar em casa. 

 

    Joaquim estudou até o ensino médio, mas parou de estudar porque já tinha filho, então 

escolheu trabalhar para garantir seu sustento. Relatou que gostaria de continuar estudando e 

fazer graduação em educação física. É casado e tem cinco filhos, um com a esposa atual e quatro 

do casamento anterior. A esposa está desempregada, mas costuma trabalhar como cuidadora de 

idosos. 

Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade na cervejaria Antártica, mas não tinha 

carteira assinada. “Fiquei dos 10 anos até os 17 anos carregando caixa de cerveja nas costas”. 

Depois disso, foi pro quartel onde ficou dois anos e depois deu baixa. Então trabalhou em várias 

funções até iniciar numa empresa de ônibus como cobrador, depois com fiscal, despachante e 
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em seguida foi promovido para motorista de ônibus. Ele gosta de trabalhar como motorista e já 

está com cinco anos de experiência na profissão. Pensa em estudar e mudar de profissão, mas 

diz que o importante é trabalhar. 

Eu gosto de viver, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de me 

divertir com meus filhos, passear. Se a gente não trabalhar, como a 

gente vai fazer isso? 

 

Josué tem 57 anos, nasceu em Piaçabuçu, Alagoas. Seu pai era carpinteiro, sua mãe do 

lar. Começou a trabalhar bem cedo, por volta dos 15 anos, vendendo guloseimas que ajudava a 

mãe fazer. Ele precisava ajudar em casa, pois tinha muitos irmãos. Veio para o Rio de Janeiro 

aos 22 anos, casou-se após alguns anos, e sua esposa trabalha como diarista, tem dois filhos que 

são militares, e atualmente estão no Nordeste, em Aracaju.  

Como teve que trabalhar para ajudar a família, Josué estudou até a antiga sexta série, 

mas pensa em estudar, quem sabe após aposentar-se. 

Estudei, lá no Nordeste é difícil, eu estudei até na antiga sexta série... 

tinha que trabalhar...um dia quem sabe volta a estudar. Depois que eu 

me aposentar porque daí eu vou ter mais tempo. 

 

Após chegar no Rio de Janeiro, trabalhou como ajudante de caminhão e, nesse 

momento, começou a se interessar pela profissão de motorista. Passou por três empresas, 

contando com a Viação Acari, onde trabalha atualmente. Sempre sonhou em ser motorista de 

ônibus, pois como motorista de caminhão recebia pouco, o salário de motorista de ônibus era 

financeiramente melhor. 

Ajudante de caminhão, só que eu via o motorista ganhando mais e 

fazendo menos, sentadinho. Eu falei com o patrão ele concordou, para 

eu tirar e ir pagando a ele aos poucos. Aí eu tirei, com dois anos depois 

eu troquei de categoria, aí ele arrumou para mim dirigindo lá por 

perto, passei na experiência, aí depois. 

 

Josué já está há 14 anos na profissão e pretende permanecer como motorista de ônibus 

até se aposentar. Ele se realiza na profissão e consegue desenvolver sua função sem passar por 

nenhum estresse. Avalia o trabalho como a terceira coisa mais importante na sua vida.      



 

 

 34 

Primeiro seria a saúde, sem saúde a pessoa não consegue nada, depois 

é a família. E com a saúde você consegue tudo, relacionamento com a 

família bem, sem saúde tu não é nada, não é ninguém.  

 

Ele encontra tempo para se exercitar fisicamente, e quando está de férias, gosta de viajar 

para o Nordeste. 

Dia sim e dia não eu dou uma corridinha, tem uma quadra perto de 

casa que eu corro e depois é só dormir, porque eu acordo muito cedo... 

Lazer é só nas férias. Eu viajo lá para o Nordeste. 

 

Leoncio tem 49 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, tem quatro irmãos, não tem 

pai e sua mãe está com 86 anos. É casado e tem um filho e um enteado que já é casado. Estudou 

até o ensino médio. Parou de estudar para trabalhar, mas pensa em voltar. 

Pretendo relembrar o que eu estudei, entendeu? Por exemplo, eu tenho 

meu filho, eu quero, também, participar junto com ele, ajudar ele nas 

coisas, entendeu? 

 

Ele começou a trabalhar com 19 anos de office boy, trabalhou de dedetizador, taxista, 

caminhoneiro e depois resolveu trabalhar como motorista de ônibus. No início não gostou 

muito, mas agora já se adaptou e está com aproximadamente cinco anos de experiência 

profissional. O trabalho é importante na vida dele porque dá autonomia e melhora a autoestima. 

A tua autoestima de tu tá trabalhando, você conseguir os teus objetivos, 

entendeu, fazer o que você quer, entendeu? ... se a gente não tá 

trabalhando, a gente não consegue fazer o básico, né. Não consigo ter 

minhas coisas, entendeu? Através do ônibus eu consegui, trabalhar em 

empresa de ônibus, eu consegui comprar um carrinho...não é um carro 

novo, mas, eu consegui ter um carro mais ou menos. 

 

    Leoncio reclama que não se sente valorizado no seu trabalho, diz que não percebe 

reconhecimento quando está ali realizando sua atividade. Embora reconheça que o que ele faz 

como motorista de ônibus contribui bastante com a sociedade. 

É, eu estou com a população, estou levando as pessoas para o trabalho, 

casa, lazer. Estou levando eles ao hospital. Isso eu acho que é uma 

forma de contribuição. 
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A coisa mais importante na vida de Leoncio é a família. Ele diz que se não fosse a 

família ele nem estaria mais aqui, no sentido de que a família sempre o incentivou a fazer as 

coisas. Mas declara que nem sempre pensou assim, porque antes só pensava muito nele. Nas 

horas livres, gosta de se exercitar, costuma ir ao parque de Madureira para dá uma corridinha e 

andar de bicicleta. Também gosta de passear com a esposa na orla de Copacabana e às vezes 

vai pra Barra da Tijuca. 

Arthur tem 64 anos, nasceu em Minas Gerais e aos nove anos já trabalhava na roça 

capinando arroz. Aos 14 anos veio para o Rio de Janeiro com a família, tinha oito irmãos. Na 

cidade, seu pai trabalhava fazendo biscate na roça e sua mãe passava roupa pra fora e fazia 

faxina. Seu três irmãos mais velhos também trabalhavam e ajudavam no sustento da casa. Ele 

estudou até a quarta série quando morava em Minas Gerais. Quando veio para o Rio de Janeiro 

cursou supletivo para concluir o ensino fundamental. Depois disso não estudou mais por conta 

do trabalho e porque a escola era muito distante. Não pensa mais em voltar a estudar.  

No Rio de Janeiro, começou a trabalhar ainda menor de idade em serviços de obra e em 

uma horta. Quando entrou para o exército, onde ficou por seis anos, Arthur tirou sua habilitação. 

Não foi possível seguir carreira militar porque não tinha a escolaridade exigida. Sendo assim, 

após dar baixa, aproveitou a indicação de um amigo sargento do exército para um emprego de 

motorista de caminhão. Quando saiu dessa empresa em 1991, conseguiu vaga como motorista 

de ônibus na empresa Viação Acari, onde trabalha até hoje. 

Eu tive três sonhos na minha vida. O maior sonho mesmo era ir pro 

quartel. Quando eu realizei esse sonho, falei assim ''agora tenho que 

tirar habilitação aqui!'' Consegui e depois fui motorista de ônibus, são 

pequenas coisas. [...] Ser médico era o maior sonho, mas... Nas minhas 

possibilidades, eu sou assim, uma pessoa realizada dentro das minhas 

coisas, eu quero dizer, aquilo que eu vi que estava no meu alcance, eu 

consegui! 

 

Arthur diz que o trabalho é muito importante na vida dele, gosta do que faz, por isso faz 

com prazer. Porque tem liberdade no trabalho e faz muitas amizades. Arthur reconhece que seu 

trabalho é valorizado e que sua atividade contribui para o bem da sociedade. Seu entendimento 

é que o trabalho ideal é aquele em que se faz o que gosta. 

Hoje graças à Deus, eu como aquilo que eu tenho vontade de comer. 

Se eu vejo um calçado, graças à Deus, eu compro. Uma roupa, graças 
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à Deus, eu posso comprar. [...] Atualmente, a coisa mais importante da 

minha vida é minha neta e meu emprego, né? 

 

Luciano tem 47 anos e só conheceu os pais biológicos com aproximadamente 25 anos. 

Sua mãe adotiva trabalhava no Ceasa e seu pai era ascensorista. Sua infância foi em Realengo 

e tem oito irmãos. Estudou até a oitava série, mas teve que parar de estudar quando começou a 

trabalhar como vigilante, não conseguiu conciliar. Sabe que nasceu no Rio de Janeiro, mas não 

tem certeza do bairro.  

A minha mãe de criação fala que eu nasci em Campo Grande. E a 

legítima fala que eu nasci na praça XV. 

 

Luciano deseja voltar a estudar e terminar o ensino médio, mas pensa que já está tão 

perto de se aposentar e acaba ficando inseguro. 

Eu gostaria de pelo menos terminar o ginásio, fazer o segundo grau. É, 

mas devido a minha idade, também, falta agora pouco tempo pra me 

aposentar, mais ou menos, quatro anos a cinco, máximo. 

 

Ele começou a trabalhar com aproximadamente 17 anos como lavador de ônibus. Logo 

depois passou para aprendiz de mecânico, mas teve que sair para servir o exército. Quando saiu, 

ficou desempregado por algum tempo. Trabalhou em obra, vigilância, até começar como 

cobrador numa empresa de transportes coletivos, onde ficou por 7 anos. Depois de um período 

desempregado, começou em outra empresa do mesmo ramo, fez treinamento e se tornou 

motorista júnior. Lá ficou por 5 anos e meio e há poucos meses começou como motorista na 

Viação Acari. 

Ele ficou viúvo e atualmente mora com uma pessoa, não teve filhos, mas sua 

companheira tem cinco filhos, um dos quais mora com eles. 

Luciano ama trabalhar como motorista de ônibus, que encara não como profissão, mas 

como diversão. Ele gosta da segurança de ter a carteira assinada, mas tem consciência que a 

profissão tem pontos negativos. 

Não, eu não tenho nada pra falar contra, não. Por exemplo, a única 

coisa ruim é quando a gente está numa linha, de repente, vai pra uma 

outra linha, aí até aprender... essas coisas. 
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Luciano, declara que Deus é a coisa mais importante na sua vida, não sabe dizer se o 

emprego ou a família está em segundo lugar, acredita que ambos são importantíssimos pois é 

do trabalho que tira o sustento de sua família, porém numa classificação colocaria Deus, família 

e trabalho. Quando está de folga, dedica-se à família, a dormir um pouco mais, e ir à igreja.  

Francisco tem 32 anos, nasceu em Nilópolis e foi criado em São João de Meriti (RJ). 

Tem três irmãs, é casado e tem dois enteados. Seu pai trabalhou como lubrificador em uma 

empresa de ônibus até se aposentar e sua mãe trabalha como costureira. Ele estudou até o ensino 

fundamental, depois se acomodou e parou. Diz que pretende voltar a estudar e fazer o ensino 

médio. 

Foi mais o comodismo e um relaxamento mesmo, não teve nenhum 

problema mais sério não. É porque eu estudava em Nilópolis, fui morar 

em Bangu e aí aquela coisa toda e depois precisei, comecei a trabalhar. 

 

Francisco começou a trabalhar aos 20 anos como balconista. Trabalhou por três anos e 

depois começou como cobrador em uma empresa de ônibus. Como ele já tinha habilitação, isso 

facilitou sua promoção à motorista. Atualmente já tem oito anos de experiência profissional 

como motorista e não pensa em mudar de profissão. 

Eu gosto de dirigir, tem uma hora ou outra que você está cansado, está 

estressado porque isso aí faz parte, mas eu particularmente gosto muito 

de dirigir e tenho uma certa facilidade para lidar com o público. 

Embora às vezes quando vem gente chata querendo brigar, mas isso aí 

faz parte da vida. 

 

Francisco considera que o trabalho tem uma grande importância na sua vida, em vários 

aspectos, inclusive o financeiro, porque entende que o trabalho supre suas necessidades e 

viabiliza o pagamento de todas suas despesas. Para ele, atualmente, o trabalho é a coisa mais 

importante na sua vida. 

Fábio, tem 40 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, foi criado no bairro de Realengo 

com três irmãos. A vida nessa época era bem difícil. Seu pai trabalhava com jogo do bicho, sua 

mãe também trabalhava para ajudar no sustento da casa junto com seus irmãos. Ele saiu de casa 

muito cedo em busca da sua independência. É casado pela segunda vez e tem três filhos. Ele 

estudou até o ensino médio e parou de estudar porque precisava trabalhar para se sustentar. Ele 

pensa em estudar novamente. Aos 11 anos de idade Fábio já ajudava seu tio na feira. 
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No ano de 2000 teve seu primeiro emprego de carteira assinada, numa empresa 

farmacêutica. Também trabalhou como taxista e, em 2007, teve a sua primeira experiência 

como motorista de ônibus. 

Porque eu lembro que nessa época a única coisa que tinha emprego 

era motorista de ônibus...  É, da minha decisão é, financeira, né... não 

de amor, eu sinto mais amor hoje, né! 

 

Atualmente Fábio tem seis anos de experiência como motorista de ônibus e declara que 

gosta do que faz, apesar de achar que essa é uma profissão ingrata. 

É uma profissão extremamente ingrata, né, você sabe disso, a gente 

veste essa camisa aqui, e o pequenininho ao maior quer pisar e acha 

que a gente tem que ficar ali como psicólogo, né, tolerar tudo 

caladinho. 

 

Fábio entende que o trabalho é importante na sua vida e que não se resume apenas em 

fonte de renda, mas sim pela ocupação, por fazer com que se sinta útil. Entretanto, a coisa mais 

importante na sua vida é a sua família. 

Reinaldo tem 45 anos, nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e foi criado no bairro Bangu. Seu 

pai era funcionário público do estado e sua mãe quando solteira trabalhava na fábrica de tecido 

Bangu. Depois que nasceu seu primeiro filho ela parou de trabalhar para cuidar do lar. Reinaldo 

tem quatro irmãos e seus país faleceram há sete anos. 

Reinaldo estudou até o ensino médio. Na época até queria fazer faculdade, mas não era 

fácil entrar para universidade pública e não tinha como pagar faculdade particular porque se 

casou cedo, com 20 anos, e já tinha filho. Atualmente tem um casal de filhos, sua esposa é 

cabeleireira e trabalha em um salão de beleza. 

Ele começou a trabalhar de office boy com 14 anos de idade, depois trabalhou em 

lanchonete e drogaria. Aos 24 anos iniciou no ramo de rodoviário como fiscal de ônibus, porém 

sua intenção era ser motorista.  

Eu queria ser motorista, nisso eu fui para a empresa transporte Barra, 

eu comecei a fazer um treinamento, mas continuei trabalhando lá na 

União, eu treinava de manhã na transporte Barra e de lá a tarde ia 

para aviação União trabalhar. 
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 Em 2010, participou de um teste para motorista numa empresa de ônibus e foi aprovado. 

Hoje está com onze anos de experiência profissional e declara que gosta do que faz. Considera 

que o trabalho tem grande importância na sua vida, pois garante o sustento da sua casa. Afirma 

que a coisa mais importante na sua vida é sua família e seu trabalho. 

Trabalho com gosto... Porque graças a Deus é um ramo que tu não fica 

desempregado, se tu trabalhar direito... querendo ou não, como eu não 

fiz nenhuma faculdade, não tenho uma profissão...o salário do 

motorista é um salário um pouco melhor, entendeu? 

 

Roberto tem 35 anos de idade, é casado e tem dois filhos. Nasceu no bairro Inhaúma no 

Rio de Janeiro e tem três irmãos. Seu pai é biólogo, trabalha na Fundação Oswaldo Cruz e sua 

mãe é costureira, mas também cuida da casa, dos netos e de todos que vivem lá. Estudou até o 

ensino médio e depois parou de estudar para servir na Aeronáutica. Quando deu baixa no quartel 

já começou a trabalhar como motorista de ônibus. Pensa em voltar a estudar para fazer 

graduação em informática. 

Aí lá passei à motorista, minha carteira categoria D fui tirar dentro do 

quartel. Aí dei a baixa, entrei na viação Vila Nova, por onde fiquei por 

quase seis anos. 

 

Ele conta que acabou saindo da empresa porque trocou de gestão e não se adaptou as 

novas regras. 

Chegava pra trabalhar, aí mandava voltar pra casa, porque eu fazia o 

último carro da “linha 900”, aí quando chegava pra trabalhar, a linha 

estava fechada, voltava pra casa. Aí ao invés de me darem uma folga 

extra, me dava como falta. Tanto eu, quanto os outros dos últimos 

carros também. Chegava sempre no horário,  mesmo assim ficava com 

a falta. 

 

Roberto diz que gosta de trabalhar de motorista porque faz muitas amizades, tanto com 

passageiros quanto com os colegas do trabalho e acha isso gratificante. Confessa que tem um 

pouco de estresse com uma minoria de passageiros, mas que dá para relevar. Ele declara que o 

trabalho é muito importante em sua vida e que sem trabalhar não tem como garantir o sustento 

de sua família. Para Roberto, a família é a coisa mais importante da sua vida. Ele acredita que 

o trabalho proporciona aprendizado, conquistas, e que o exemplo da sua dedicação ao trabalho 
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para dar o melhor para os filhos irá influenciá-los para que no futuro façam o mesmo por seus 

filhos. 

O trabalho dignifica a vida do homem, né?! Isso é muito importante. 

Porque sem trabalho, o homem não é nada. Eu amo trabalhar. 

 

Pablo tem 37 anos, é casado e tem um filho. Nasceu e foi criado no município de Belford 

Roxo (RJ) e tem seis irmãos. Seu pai era pedreiro e a mãe empregada doméstica. Ele conta que 

seus pais eram separados e sua mãe batalhou sozinha para criar os filhos, mas deu conta. Após 

concluir o ensino médio, fez um curso técnico em segurança do trabalho e também cursou até 

o oitavo período de direito. As coisas ficaram difíceis e teve que trancar a matrícula, mas pensa 

em voltar a estudar para concluir sua graduação em direito. 

Aos 11 anos de idade, Pablo trabalhava com seu pai, que tinha um ferro velho. No 

entanto, seu primeiro emprego de carteira assinada foi em um supermercado. Ele conta que 

resolveu trabalhar como motorista de ônibus por incentivo do seu irmão, que era apaixonado 

por ônibus. Atualmente está com 12 anos de experiência e diz que gosta do que faz. 

E ele está agora aí na correria para tentar entrar também no mercado 

como motorista de ônibus. Eu apoio, é o sonho dele. 

 

Pablo reconhece que seu trabalho tem grande importância por viabilizar a mobilidade 

da cidade. Ele diz que se sente valorizado no seu trabalho e que gosta de trabalhar por ser uma 

forma de se manter ocupado. Mesmo quando está em casa, sempre está fazendo algum tipo de 

trabalho. Portanto, declara que a família é a base de tudo, é o seu porto seguro. Ele conta que 

no seu tempo livre gosta de jogar bola com o filho. Gosta de ler a bíblia, fazer caminhada, 

passear de bicicleta, andar a cavalo, ir ao cinema e ir para a igreja com a esposa. 

Depois que a gente passa dos 20 anos e tem família, as coisas mudam, 

porque antes de nós ter família, o jovem, ele tem uma mente muito 

louca, mas conforme ele vai batendo com a realidade ele vai se freando. 

E o tempo se passou e eu aprendi, então eu tenho Deus, essa é a minha 

fé e a família, e o resto é acessório. 

 

Fagner tem 39 anos de idade, nasceu no Rio de janeiro, é casado e tem três filhos. Seu 

pai era técnico em radiologia e trabalhava na Vale do Rio Doce e sua mãe era do lar. Recorda 

que seu avô era rodoviário. Sua mãe faleceu quando ele tinha 14 anos e seu pai faleceu seis 

meses depois. Fagner concluiu o ensino médio e cursou até o quinto período de Biologia, mas 
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não pode continuar por questões financeiras. Mas pretende continuar os estudos e se formar em 

biologia para prestar concurso público.  

Eu penso em mudar de profissão, deixar de ser motorista, meu 

pensamento anterior era de ser perito da polícia civil, se eu voltar a 

estudar e me formar eu ainda tenho chance de ser perito. 

 

     Aos 15 anos Fagner começou a trabalhar numa drogaria e dois anos depois, saiu para 

servir o exército. Quando deu baixa no quartel resolveu trabalhar em empresa de ônibus como 

motorista. 

Eu estava vendo o mercado financeiro e para o meu grau de estudo é o 

que estava pagando melhorzinho” “... eu gosto de trabalhar de 

motoristas de ônibus porque mesmo você tem hora certa pra largar 

você sabe que vai largar vai pra casa tem uma jornada definida. 

 

Fagner afirma que o trabalho é de grande importância na vida das pessoas, que o trabalho 

dignifica o homem, que trabalhando as pessoas se sentem mais honradas diante da sociedade. 

Ele conta que continuaria trabalhando mesmo se ganhasse na Megasena, mas não como 

motorista. Ele gostaria de investir na área de assistência técnica de telefonia, que é algo que ele 

já está estudando. Entretanto, declara que a coisa mais importante na sua vida são suas filhas. 

Reforça que é Deus em primeiro lugar, a família e a estabilidade financeira. 

Rafael tem 37 anos, nasceu em Bangu e foi criado nos bairros Anchieta e Mesquita.  É 

solteiro e tem um casal de filhos. Sua mãe sempre foi do lar, seu pai trabalhava na área de 

segurança privada. Ele conta que chegou a ter uma experiência nessa área de segurança, mas 

percebeu que não era o que queria para seu futuro. 

Rafael começou a trabalhar aos 13 anos de idade, fazendo bicos em oficinas de 

lanternagem de automóveis. Após concluir o ensino médio fez cursos de vigilante e de técnico 

de transação imobiliária, sendo que chegou a trabalhar como corretor por um tempo. 

Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu lembro como se fosse 

ontem, eu ficava pedindo dinheiro ao meu pai pra levar pra escola pra 

comprar lanche e essas coisas, ai meu pai falava “hoje eu não tenho”. 

Eu sempre fui um cara muito independente, então desde aquele 

momento eu peguei o gostinho de ser independente de ter o meu 

dinheiro e não parei mais. 
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Quando era criança, tinha um tio avô, por parte de mãe, que trabalhava como chefe de 

manutenção em uma empresa de ônibus. Quando ele o visitava, reparava que na sala da casa 

tinha umas miniaturas de ônibus. 

Eu falava “caraca, isso é muito maneiro”. Eu sempre gostei de ônibus, 

desde pequeno. Aí eu falei “quando eu crescer vou ser motorista de 

ônibus”. Um outro tio meu trabalhava numa empresa de ônibus, na 

linha Santa Cruz, Campo Grande, e ele me pegava aqui em casa pra eu 

dar viagens com ele, eu ficava atrás do banco dele vendo ele fazer 

aquilo tudo, eu falava “tio, quando eu crescer vou fazer a mesma coisa. 

 

Rafael conta que sua primeira experiência como motorista de ônibus foi em Natal (RN), 

quando teve que ir junto com a esposa para atender uma necessidade da família. Quando estava 

lá entrou em uma empresa de ônibus como manobreiro e depois de um tempo foi promovido a 

motorista. Destaca que o trabalho é uma das coisas mais importantes para o humano pode, mas 

para ele a coisa mais importante são seus filhos, depois o trabalho e os familiares. 

Hoje pra mim, o que eu estou fazendo é o trabalho ideal, porque eu 

estou conseguindo conciliar o meu trabalho com a minha família, com 

o meu lazer e com as minhas atividades físicas, então hoje pra mim, 

estar dirigindo ônibus está sendo o trabalho. 

 

Matheus tem 38 anos, nasceu no Rio de Janeiro e criado em Cardoso Moreira, Campos 

dos Goytacazes (RJ). Tem três irmãos, é casado e tem um filho de 3 meses e um enteado de 15 

anos.   Seu pai trabalhava no supermercado Leão, que depois passou a ser Casas da Banha, onde 

se aposentou e sua mãe trabalhava em casa de família, também está aposentada.  

Ele estudou até o ensino médio, depois começou a estudar teologia, mas teve que parar 

porque não deu para conciliar estudo, trabalho e o nascimento do filho. Diz que pretende voltar 

aos estudos futuramente. Matheus começou a trabalhar numa loja de material de construção dos 

14 aos 17 anos e depois foi para o exército. Quando deu baixa no quartel conseguiu vaga de 

cobrador em uma empresa de ônibus. Em 2006, participou de um treinamento para formação 

de motoristas nessa mesma empresa e ao ser aprovado foi promovido. Atualmente está com 15 

anos de experiência profissional, gosta do que faz, mas declara que pensa em ter um negócio 

próprio e parar de trabalhar como motorista de ônibus. 

Matheus defende que o trabalho é importante na vida de todos, porque garante o 

sustento. Mas esclarece que a coisa mais importante na sua vida é a sua família. No seu tempo 
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livre gosta de ficar com seus filhos, participar da infância deles, porque a vida passa, eles 

crescem e amadurecem muito rápido. 

O trabalho ele te enobrece. Você conquistar o seu próprio pão, 

conquistar seu objetivo. Eu aprendi isso quando eu construí a minha 

primeira casa. 

 

Jonathan tem 30 anos, é casado e tem um casal de filhos. Nasceu no município de São 

João de Meriti (RJ), mas foi criado em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. Seus pais são do 

Nordeste, mas se conheceram no Rio de janeiro, onde casaram e tiveram dois filhos. O pai 

trabalha no Ceasa como auxiliar de manutenção e a mãe é do lar. Jonathan estudou até o ensino 

médio, mas gostaria de ter continuado e acha as áreas de engenharia mecânica e contabilidade 

bem interessantes. 

Jonathan foi para o exército onde serviu por quatro anos. Depois que deu baixa foi 

trabalhar como cobrador de ônibus e pelo fato de já ter habilitação resolveu que queria ser 

motorista. Foi quando saiu da empresa que trabalhava como cobrador e entrou em uma outra 

que fazia treinamento para formação de motorista. Então foi aprovado e começou a sua carreira 

como motorista de ônibus. Ele está com aproximadamente sete anos de experiência como 

motorista de ônibus. Declara que gosta do que faz e destaca que o salário é um ponto forte dessa 

profissão. Ele diz que não pensa em mudar de profissão. 

O trabalho eu acho que dá dignidade à pessoa, entendeu, ajuda a 

construir o nome, entendeu, porque o pobre só tem o nome, se ele não 

zelar pelo nome não tem nada. Mostra, mostra também a personalidade 

e a identidade da pessoa... até pra distrair também a cabeça da pessoa, 

ter ocupação, a pessoa ficar ociosa, ...só pensa besteira, tem que fazer 

alguma coisa pra construir, né, pra somar, né. 

 

Ele reconhece que o trabalho de motorista é importante e que contribui com a sociedade. 

Entretanto a não se sente valorizado. Para ele, as coisas mais importantes da sua vida são Deus, 

a família e o seu trabalho. 

Olha, pela sociedade eu acho que o nosso trabalho não é valorizado da 

forma que deveria, eu acho que não é ...que a gente leva todo mundo 

pra trabalhar e depois leva todo mundo pra casa, ...às vezes, o pessoal 

reclama muito do motorista, às vezes, as coisas não depende da gente, 

a gente só é um meio, entendeu, a gente está ali pra fazer o que dá pra 

gente fazer. 
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Henrique tem 28 anos de idade, é solteiro, nasceu e foi criado em Marechal Hermes, no 

Rio de Janeiro. Seu pai trabalha como metalúrgico e sua mãe parou de trabalhar, agora é do lar. 

Ele fez graduação de Gestão Imobiliária, mas diz que o curso não era o que ele esperava e que 

não está atuando nesse mercado. Pretende continuar estudando, porém em outra área. 

Agora há pouco tempo eu fiz a inscrição para fazer a prova da Polícia 

Rodoviária Federal. Eu gosto desse ramo assim de estrada, ramo, 

assim, mais operacional. 

 

Ele começou a trabalhar em obra, junto com seu avô, aos 15 anos de idade. Depois disso, 

como já tinha carteira de habilitação classe D, resolveu se inscrever numa empresa de ônibus. 

Como não tinha experiência, entrou como cobrador de ônibus, participou de um treinamento e 

depois foi promovido a motorista. 

Vou fazer sete anos em setembro de 2021... eu gosto de dirigir... é muito 

legal você levar as pessoas, são pessoas que você está levando ali, 

famílias, gente com sonhos.  

 

Henrique diz que gosta de trabalhar como motorista, mas que pretende mudar de 

profissão, quer ser policial rodoviário federal, porque vai poder continuar na estrada e dirigindo. 

Ademais reconhece que o trabalho é importante na sua vida. 

O trabalho é importante. Graças a Deus, eu consegui conquistar 

minhas coisas. Agora, pouco tempo, tá pra entregar o apartamento que 

comprei. Mais importante eu acho que é a família. Família é tudo... 

depois o trabalho, aí, depois, relacionamento e assim vai. 

 

Henrique reconhece que o seu trabalho contribui com a sociedade, que o transporte feito 

por ônibus ajuda na mobilidade da cidade. Entretanto não sente que é tão valorizado quanto 

deveria. 

Por fim, Lorenzo tem 36 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro e tem duas irmãs. Sua 

mãe trabalhava como doméstica e seu pai como entregador no jornal O Globo. Ambos são 

falecidos. É solteiro, mas tem dois filhos. 

Tive uma infância bem tranquila. Minha mãe trabalhava fora, eu ficava 

com as minhas irmãs, entendeu? E, graças à Deus, foi uma criação 

boa. Minha mãe era bem presente, meu pai, também, era bem presente. 
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Sempre fui tranquilo, graças à Deus nunca me envolvi com nada que 

não prestasse. 

 

    Lorenzo estudou até o ensino médio, passou na prova para a Escola de Sargentos das 

Armas (ESA), mas desistiu porque teria que ficar um ano em Minas Gerais e, como sua 

namorada engravidou, achou melhor ficar por perto para criar seu filho. Ele diz que pretende 

voltar a estudar e fazer uma graduação em radiologia.  

Lorenzo começou a trabalhar com 12 anos de idade, inicialmente numa fábrica de bolsas 

e depois numa fábrica de pipas, em lanchonete, com a irmã vendendo churrasco até entrar para 

o exército. Gostava de trabalhar para ter dinheiro para comprar suas coisas. Quando deu baixa 

no exército, foi trabalhar em supermercado, onde ficou por quatro anos. Depois que saiu e foi 

trabalhar de cobrador em uma empresa de ônibus. Nessa época já tinha habilitação, então 

participou de um treinamento e foi promovido a motorista de ônibus. Atualmente está com 13 

anos de experiência profissional e diz que ama o que faz. 

Pô, amo dirigir. É um aprendizado todo dia, nunca é a mesma coisa. 

Tu nunca passa no mesmo lugar e está da mesma forma. Todo dia você 

se supera ali, um obstáculo diferente. 

 

Mesmo amando o seu trabalho de motorista, Lorenzo declara que pretende mudar de 

profissão, pois quer fazer faculdade e trabalhar com radiologia. Reconhece que o trabalho tem 

uma grande importância e que depende de trabalhar para garantir o sustento. Entretanto, a coisa 

mais importante na sua vida atualmente é a sua família. 

4.2 A escolha da profissão de motorista 

Uma das razões de grande relevância declarada pelos entrevistados para a escolha da 

profissão de motorista foi a remuneração, considerada por eles relativamente alta para o nível 

educacional exigido.  

É, minha decisão é financeira. Eu sinto mais amor hoje. Fiquei um ano 

em casa, aí a minha esposa: "Ah tenta o ônibus de novo", a princípio 

eu relutei bastante, né, até porque não estava tão fácil assim também 

entrar já nessa época, né, estava complicado, né. Aí eu fiquei até quase 

2018 sem, sem ouvir ela, aí eu falei: "A coisa apertou, o dinheiro está 

acabando", e fazendo bico de refrigeração, eu limpo ar-condicionado 

e tal, essas coisas, dá mais dinheiro no verão, o pessoal deixa mais pra 
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em cima da hora e tal. Aí eu sempre fui com as minhas finanças 

organizado, né. Aí tentei uma vaga no ônibus, mas estava meio difícil e 

tal, aí me restou Transurb, aí fui para a Transurb, né, me deram uma 

oportunidade aí na Verdun. (Fábio). 

Devido ao salário mesmo, aquilo que eu falei pro senhor. Tinha filho 

pequeno, e tudo, então, eu buscava uma melhoria pra gente. Aí, quando 

eu vi que o salário era vantajoso eu fiz a inscrição, fiquei esperando 

sete meses para ser chamado. (Lorenzo). 

Eu estava vendo o mercado financeiro e para o meu grau de estudo é o 

que estava pagando melhorzinho, mas aí a economia vai passando vai 

passando aí vai desvalorizando né”. (Fagner). 

Eu via aquele comentário de cinco salários-mínimos, poxa... E no 

caminhão eu pensava assim ''no futuro me aposentar, aqui no 

caminhão, vai ser esse salário só!”. (Arthur). 

Profissão de motorista, claro... Devido o salário.... Não vou falar que 

não é, devido ao salário... Não é bom..., mas devido os salários que 

estão aí fora... com certeza é melhor!  (Luciano). 

 

O incentivo de amigos e familiares também foi um ponto destacado. Alguns dos 

entrevistados contaram que na infância ou já na idade adulta, de alguma forma se sentiram 

influenciados por eles. 

Desde a infância, eu brincava de... eu e o meu outro irmão que é 

rodoviário também, ficava igual uns dois retardados em casa, com um 

pedaço de tubo de manteiga, fingindo que estava dirigindo... Era uma 

coisa muito engraçada. Hoje, graças à Deus, tanto eu quanto ele somos 

rodoviários e estamos aí até hoje. (Roberto). 

O sonho do meu irmão era ser motorista de ônibus. Eu vim bem depois, 

e conseguir alcançar esse objetivo, mas não foi o meu, era o sonho dele, 

mas realizei. Ele está agora aí na correria para tentar entrar também 

no mercado como motorista de ônibus. Eu apoio, é o sonho dele. Ele 

era apaixonado por ônibus. E eu caí de paraquedas. Estou aí”. (Pablo). 

Porque eu viajava, eu fazia amizade com os motoristas. Eu me sentava, 

conversava, fazia amizade. É, às vezes, ia lá pra casa da minha tia, que 

eu tenho lá em São Mateus, eu pegava aquele Santa Teresinha, 

conversava com os motoristas, conversava com os cobradores, ficava 

sentado conversando. (João). 
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Trabalhar em uma profissão que sempre sonhou, fazendo o que gosta, foi a razão da 

escolha da profissão de motorista, citada por 10 dos 22 motoristas entrevistados. 

Sempre foi o meu sonho, os colegas até me zoaram que eu falava que 

meu sonho era ser motorista de ônibus: “Pô, tu é maluco”. Só que não 

é nada disso, se você souber trabalhar cara, não tem problema nenhum, 

é tranquilo. Eu não me arrependo de ser motorista de ônibus. (Josué). 

Achava muito bacana ser motorista de ônibus, sempre admirava 

motorista de ônibus. Aí eu viajava assim, eu via... porque meu sonho 

mesmo é... Eu tive três sonhos na minha vida. O maior sonho mesmo 

era ir pro quartel. Quando eu realizei esse sonho, falei assim “agora 

tenho que tirar habilitação aqui!” Consegui e depois fui motorista de 

ônibus. (Arthur). 

Sempre via os caras passando com ônibus, e eu falei, “ainda vou dirigir 

um bicho desse daí.” Eu falei, “ainda vou aprender a dirigir”. Eu tinha 

a maior vontade de aprender a dirigir um carro grande, e eu sempre 

pensei assim, quando eu comecei a dirigir eu era muito ruinzinho de 

roda, demorei bastante para aprender. Aí eu falei, eu tenho que 

arrumar um emprego de motorista para aprender a dirigir legal... Eu 

gosto de dirigir, tem uma hora ou outra que você está cansado, está 

estressado porque isso aí faz parte, mas eu particularmente gosto muito 

de dirigir e tenho uma certa facilidade para lidar com o público. 

(Francisco). 

Aí eu falei assim “é isso que eu quero, é isso que eu gosto”. Passava 

os ônibus na rua e eu ficava doido vendo aqueles ônibus novos. Eu 

sabia marca, modelo, eu sabia tudo sobre aquele negócio. Aí eu falei 

“quando eu crescer vou ser motorista de ônibus”. (Rafael). 

Porque eu gosto de dirigir, me amarro em dirigir, é muito bom. Vou 

fazer sete anos em setembro de 2021. É muito legal você levar as 

pessoas, são pessoas que você está levando ali, famílias, gente com 

sonhos. (Henrique). 

 

O que contribuiu para que quatro entrevistados escolhessem ser motorista de ônibus foi 

o fato de ser uma profissão em que o trabalhador se sente livre e garante o seu retorno para casa, 

tendo hora certa para iniciar e terminar a jornada de trabalho. Especialmente se comparada com 

a profissão de motorista de caminhão. 

Porque eu não gosto de trabalhar preso, desde que eu fui vendedor, fui 

pagodeiro, fui vendedor, sempre na rua, solto, aí eu fiquei pensando 
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em uma profissão dessa para ganhar um salariozinho legal, e que eu 

pudesse ficar à vontade, a vontade é modo de falar, você não fica ali 

preso, a hora parece que não passa. Aí dirigindo você trabalha onze 

horas e é assim, você dobra vai até as sete da noite e tal, mas quando 

você termina parece que passa rápido. (Ivanildo). 

Eu gosto de chegar e dormir na minha cama. Ele ganha dinheiro, mas 

esse dinheiro, eu estou fora, eu acho que não vale a pena, não vive, está 

sempre sozinho, então, eu não, eu chego em casa eu tenho a minha mãe, 

irmãs, comida quente os cachorros. O ônibus é estressante, é, mas eu 

gosto. (Lucas). 

Eu gosto de trabalhar de motoristas de ônibus porque você tem hora 

certa pra largar, você sabe que vai largar, vai pra casa, tem uma 

jornada definida. (Fagner). 

Meu primo é motorista de caminhão até hoje. Por eu ter construído 

família e eu não querer passar igual ele passa, ficar 20, 30 dias sem 

ver filho, sem ver esposa, então, eu vim mais por esse lado que, mal ou 

bem, todo dia você retorna pra sua casa. (Matheus). 

 

 

Em síntese, quando perguntados sobre o motivo pelo qual escolheram a profissão de 

motorista de ônibus, nove responderam que o salário foi um dos motivos. O incentivo de 

familiares e amigos foi outro aspecto bastante mencionado, sendo seis respostas do grupo dos 

motoristas maduros e três do grupo motoristas jovens. Cinco participantes destacaram que ser 

motorista era a profissão dos sonhos, sendo dois maduros e três jovens. A escolha da profissão 

pelo prazer de dirigir apareceu nas falas de cinco entrevistados, sendo que também não houve 

diferença entre os dois grupos. O fato de ser um trabalho que tem hora certa para começar e 

terminar, o que permite um melhor equilíbrio com a vida pessoal, foi uma razão apontada por 

dois entrevistados do grupo de motoristas jovens e um do grupo maduro. Outros aspectos 

apontados foram a liberdade que a profissão de motorista proporciona e a oportunidade que 

surgiu no momento, conforme mostra o Quadro 2.  

Esses resultados indicam não haver diferenças muito expressivas entre os dois grupos. 

Apenas entre os maduros, que ingressaram na profissão mais velhos, parece haver maior 

influência de terceiros – familiares e amigos. No caso dos mais jovens, que também começaram 

mais cedo na profissão, parece haver maior predominância de motivadores intrínsecos, como 

ser um sonho e o prazer em dirigir.  
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Quadro 2 – A razão de ser motorista de ônibus 

Razão Motoristas Maduros Quant. Motoristas Jovens Quant. 

Pelo salário 
Ivanildo, Leoncio, 

Arthur, Luciano. 
4 

Francisco, Fábio, Fagner, 

Jonathan, Lorenzo. 
5 

Era seu sonho Josué, Arthur. 2 
Francisco, Roberto, 

Rafael. 
3 

Prazer em dirigir Pedro, Luciano. 2 
Reinaldo, Matheus, 

Henrique. 
3 

Incentivo de familiares e amigos 
Félix, João, Levi, Lucas, 

Joaquim, Leoncio. 
6 

Pablo, Matheus, 

Jonathan. 
3 

Equilíbrio vida pessoal e 

profissional 
Lucas. 1 Fagner, Matheus. 2 

Liberdade Ivanildo. 1 - 0 

Oportunidade do momento - 0 Fábio. 1 

 

4.3 Centralidade do trabalho 

A centralidade do trabalho é definida como a importância do trabalho na vida do 

indivíduo em um dado momento de sua história pessoal (BENDASSOLI; BORGES-

ANDRADE, 2011; MOW, 1987). Segundo Bastos, Pinho e Costa (1995), a centralidade do 

trabalho significa o grau de importância do trabalho na vida de um indivíduo, 

independentemente das razões pelas quais se atribui tal importância. 

Nos relatos dos motoristas observou-se que a família, o trabalho e a saúde são 

considerados os aspectos mais importante em suas vidas. Para a maioria, a família vem em 

primeiro lugar e o trabalho em segundo, evidenciando a alto centralidade do trabalho para este 

grupo. Além disso, a centralidade do trabalho decorre, em grande medida, da possibilidade de 

prover o sustento de suas famílias.  

O trabalho na minha vida? É muito importante, porque é do trabalho 

que a gente leva nosso alimento pra casa, entendeu? Sem o trabalho, 

nós não somos nada, entendeu? O trabalho pra mim, em si, é tudo pra 

mim! É tudo! Primeiro minha família, depois meu trabalho. Pô, sem o 

trabalho, você não é nada, entendeu? E você tem uma família que tu 

tem que sustentar, então você não pode ficar sem o trabalho. (Pedro). 

Em buscar coisas novas para a minha vida, no âmbito familiar, em 

conquistar coisas boas para a minha família. Um lar novo, umas coisas 

boas para dentro de casa, isso que me proporciona cada dia mais, o 

trabalho. (Roberto). 
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A responsabilidade de prover uma família leva o homem a sair em busca de trabalho, 

naturalmente considerado por ele e pela sociedade, como um meio digno de obter dinheiro e 

conquistar seus objetivos na vida. Tolfo e Piccinini (2007) afirmam que trabalho é rico de 

sentido individual e social, é um meio de produção da vida ao prover subsistência, criar sentidos 

existenciais ou contribuir na estruturação da identidade e da subjetividade. 

Agora a prioridade é outra. É botar minha vida em dia, porque eu fiquei 

muito tempo parado, aí acumulei muita dívida. Aí, estou querendo zerar 

elas pra poder… Eu faço um joguinho ali, um joguinho aqui, mas 

nunca, só ganho experiência. Nunca ganhei. Tem que ser no trabalho 

mesmo. (Leoncio). 

Eu tive pendência pra área de saúde, cheguei a fazer seis meses de 

enfermagem, no CEI de Quintino, mas na época eu não consegui ficar 

porque eu precisava trabalhar pra ajudar em casa. Eu tinha quinze ou 

dezesseis anos nessa época, não conclui, então foi o ensino médio ali, 

formação geral, né, e sempre trabalhando pra ajudar em casa. (Fábio). 

Eu estou trabalhando muito, entendeu, trabalhando muito porque estou 

precisando de muito dinheiro também, entendeu? É que os tempos que 

eu fiquei desempregado de uma empresa pra outra eu acumulei muitas 

dívidas, meu nome está sujo, desceu, entendeu? Não tenho previsão de 

limpar, está mal, até resolver essa situação, aí eu vou ganhando pelo 

menos pra salvar o cartão de crédito que é pra emergência e a gente 

vai mantendo o máximo de conta possível em dia, né? E as despesas de 

casa, alimentação, remédio, a gente vai levando. Às vezes eu gostaria 

de ter mais tempo de lazer com a minha família, mas infelizmente para 

você ganhar uma coisa você tem que abrir mão de outra, infelizmente. 

Na vida, às vezes, tu não consegue ter tudo que você queria, 

infelizmente eu tenho que trabalhar bastante. (Jonathan). 

 

Na pesquisa do MOW, questões mensuravam o grau absoluto em que a pessoa julgava 

o trabalho importante em sua vida e o peso relativo do trabalho em relação a outros domínios 

da existência, tais como o lazer, a comunidade, a religião, a família. Segundo esses resultados, 

o trabalho encontra-se em segundo lugar em termos de importância, depois da família e à frente 

do lazer (BENDASSOLI; BORGES-ANDRADE, 2011; MOW, 1987). Resultado semelhante 

ao encontrado no presente estudo. 
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4.4 Sentidos do trabalho 

Seguindo o modelo usado por Morin, Tonelli e Pliopas (2007, p. 47), segundo as quais 

o sentido do trabalho pode ser agrupado em fatores individuais, organizacionais e sociais, 

observou-se que, na dimensão individual, os entrevistados destacam a família, o trabalho e a 

saúde como as coisas mais importantes nas suas vidas. Para eles o trabalho tem grande 

relevância porque lhes confere autonomia financeira e os permite promover o sustento de suas 

famílias. Além disso, trabalhar faz sentido porque lhes traz dignidade, os mantêm ocupados e 

permite que se sintam úteis. Tais aspectos se alinham aos achados de pesquisas anteriores 

(MORIN, 2001; MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007; MARRA et al, 2013; SILVA et al, 

2015; TOLFO; PICCININI, 2007). 

O trabalho é importante porque com o trabalho você sobrevive, você 

se sustenta, você sustenta as pessoas que te cercam, que são os filhos, 

e às vezes, a mulher que não trabalha. Eu, no caso, estou com um 

netinho agora. Eu gosto de pegar, quando estou de folga domingo, 

pegar meu netinho e tomar um sorvete com ele, meu netinho. Tomar um 

sorvete com ele, ir no Parque de Madureira dar uma voltinha, então, o 

trabalho não tem como você dizer que não...mesmo que você ganhe um 

salário, que não é um salário, mas, é teu. É teu suor, você bota no bolso, 

chega assim, entendeu? Então, pra mim, eu me orgulho muito, sabe, 

disso, eu me orgulho muito. (João). 

O trabalho dignifica o homem, eu tenho uma netinha que é tudo para 

mim, eu tenho a minha nora, eu só estou esperando bater a ultra para 

saber o que o bebê vem, se é menina ou menino, para mim começar a 

comprar a roupinha dela ...Então quer dizer, o trabalho é importante, 

e o trabalho dignifica o homem, porque o homem sem trabalho é triste, 

é doloroso. (Levi). 

Na minha vida, o trabalho é importante porque é ele que faz sustentar 

a sua família, me sustenta. Sem o trabalho, hoje em dia se tu não 

trabalha, você não tem o dinheiro. Dinheiro não cai do céu, se caísse 

do céu era bom, né? Mas não cai do céu, então tem que trabalhar, tem 

que acordar. Eu não gosto de ficar parado, porque as contas vêm e tu 

tem que pagar, então só tem uma coisa, paga as suas contas, sustenta 

a sua família trabalhando... Que através desse meu trabalho eu tenho 

a minha família, não me falta nada, tem o meu carro, foi através do 

meu trabalho que eu consegui o meu carro de passeio, tem tudo o que 

eu tenho em casa. Se o meu filho quer um videogame eu tenho 

condições de comprar para ele, graças a Deus, através do meu 
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trabalho. Então por isso que tem que valorizar o meu trabalho. 

Entendeu? (Reinaldo). 

O trabalho eu acho que dá dignidade à pessoa, entendeu, ajuda a 

construir o nome, entendeu, porque o pobre só tem o nome, se ele não 

zelar pelo nome não tem nada... O trabalho é importante, entendeu, 

ajuda... até pra distrair também a cabeça da pessoa, ter ocupação, a 

pessoa ficar ociosa, é aquele ditado "Cabeça vazia, oficina do diabo", 

só pensa besteira, tem que fazer alguma coisa pra construir, né, pra 

somar, né? (Jonathan). 

 

  Na dimensão organizacional, observou-se que o trabalho tem características positivas 

por criar para os entrevistados a oportunidade de se relacionarem com os colegas de trabalho e 

com os passageiros. Eles contam que, no dia a dia, por trabalharem em contato direto com o 

público, acabam conhecendo pessoas diferentes e fazendo muitas amizades. Segundo Morin, 

(2001) um trabalho que tem sentido é fonte de relações humanas satisfatórias. Ademais, relatam 

que no seu trabalho encontram a chance de mostrarem o quanto são úteis, capazes de vencer os 

desafios da profissão e de serem reconhecidos pelo o que fazem. Esses fatores também são 

encontrados em pesquisas anteriores sobre o tema (MORIN, 2001; MORIN; TONELLI; 

PLIOPAS, 2007; MOW, 1987). 

É bom você prestar um bom trabalho, né? Não é bom você prestar um 

bom trabalho? Você saber prestar um bom trabalho, você vai estar 

sempre elogiado. A própria empresa vai reconhecer isso, que você tá 

fazendo um bom trabalho. É isso! (Joaquim). 

Ah, tem muito ponto positivo! Tem assim, a gente conhece, faz muita 

amizade... Então tem muitos passageiros assim, que viajam contigo. 

Quando, às vezes, tu não vem, ele “pô, tu não veio ontem!”, “não, 

estava de folga!”. A gente faz muita amizade, muita. (Arthur). 

Eu fiquei lá dois anos e meio, aí é o que eu te falei, eu tive medo não 

foi de assumir a direção do veículo porque isso eu sei que eu sou capaz, 

graças a Deus isso aí foi um dom que Deus me deu. Mas eu fiquei com 

medo dessas situações adversas que a gente vê no dia a dia, trânsito, 

briga, passageiro. Mas graças a Deus eu orei bastante a Deus, e Deus 

arrancou isso de mim, eu superei. Aí eu comecei, foi um pouquinho 

difícil? Foi. Acostumar com carro, com o trânsito, mas graças a Deus 

eu estou aí. Eu fui trabalhando, trabalhei lá, muita cobrança, muita 

perturbação, eu falo para todo mundo, vocês trabalham na Viação 

Acari aqui, vocês trabalham à vontade, não tem ninguém toda hora 
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chamando em garagem, nego no ponto, fiscal falando, vocês não sabem 

o que é trabalhar numa empresa que fica igual o diabo fungando no teu 

cangote. (Francisco). 

Assim, eu me sinto realizado de levar o trabalhador e trazer ele de volta 

pra casa em segurança, eu me sinto realizado porque, quando eu olho 

pra aquele espelho, pode ser que esteja vazio ou cheio, aí eu falo “cara, 

cada pessoa aqui tem uma família representada, tem um chefe de 

família, tem uma mãe de família”. Então eu me sinto realizado em levar 

até o sustento dela e na volta trazer ela em segurança para a casa dela 

pro retorno da família dela. Então me sinto realizado nisso aí. Mesmo 

que eles não me reconheçam eu me sinto realizado em ser útil pra 

sociedade, em estar fazendo o Rio de Janeiro girar. (Rafael). 

 

Por outro lado, ainda considerando a esfera organizacional, o trabalho tem pontos 

negativos na visão de alguns motoristas, especialmente quando ocorrem mudanças nas suas 

escalas de trabalho ou quando são submetidos a pressões exageradas por parte da supervisão. 

Outros elementos que fazem o trabalho perder o sentido é quando ocorrem descontos indevidos 

em seus pagamentos, quando a carga horária de trabalho é excessiva e o salário é abaixo das 

suas expectativas. Esses aspectos também emergiram nas pesquisas de Battiston, Cruz e 

Hoffmann (2006) e de Oliveira e Pinheiro (2007). 

Fiquei um ano, não conhecia a empresa, mas por eu ter uma situação 

um pouco melhor que os outros que lá estavam, porque eu tinha a 

minha mãe que tinha uma pensão, a aposentadoria dela, então dava 

pra me segurar um pouco. “Se a empresa quiser me pagar ela paga, se 

não quiser ela não paga, pra mim está tudo certo”. Eu sabia que eu 

tinha que ficar pelo menos um ano nela, se eu saísse dela eu sabia que 

não ia arrumar emprego em lugar nenhum, então descontavam vales 

no meu pagamento sobre coisas sem eu ter feito, aí eu pensava “quer 

pagar paga, se não quiser não paga”, mas eu ia trabalhar e nunca 

faltei, porque eu já tinhas três meses se eu saísse antes de um ano 

nenhuma empresa ia me aceitar. Então isso não me gerava nenhum 

sofrimento, porque não me atingia, eu tinha como pagar as minhas 

contas, agora, eu cansei de ver muitos colegas recebendo o pagamento, 

contracheque né, vi muitos colegas chorar, falar “como vou pagar meu 

aluguel, a mulher está me esperando no mercado pra fazer as compras, 

como vou fazer, não tenho nada, contracheque zerado”. [...] Porque é 

a pior coisa, a pessoa trabalhar e não receber. (Lucas). 
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Por exemplo, a única coisa ruim é quando a gente tá numa linha, de 

repente, vai pra uma outra linha, aí até aprender, essas coisas. Isso é 

chato. A coisa chata é isso. Mas depois que você pega o itinerário, o 

ritmo, fica fácil, entendeu? (Luciano). 

O ponto negativo fica em questão de melhoras salariais, jornadas de 

trabalho, esses são alguns pontos... É desgastante. Eu confesso que eu 

dirijo às vezes dormindo. (Pablo). 

 

Na dimensão social, os motoristas entrevistados demonstraram que fazer uma atividade 

que contribui para a sociedade dá sentido ao seu trabalho. Por outro lado, alguns destacaram 

que seu trabalho não é devidamente valorizado na sociedade carioca, especialmente em função 

da imagem negativa das empresas de ônibus da cidade. Alguns motoristas declaram que se 

sentem desvalorizados, desrespeitados e com uma constante sensação de insegurança.  

Os pontos negativos é que a gente fica muito exposto. Você sabe que a 

imprensa não gosta da gente, então no geral não gosta, não gosta do 

dono da empresa, não gosta do motorista, não gosta do funcionário da 

empresa. Qualquer oportunidade, eles metem o pau na gente e com isso 

parece que às vezes as pessoas ficam influenciadas com esse negócio. 

Então se o trânsito está engarrafado, a culpa é minha, a culpa é do 

patrão, a culpa é tua, que ele vai chegar atrasado, porra é uma coisa 

assim, de louco. É claro que as pessoas que andam com você todo dia, 

sabem como é que é, mas sempre tem um que pega o ônibus uma vez na 

vida, ou seja, você fica muito exposto a isso, às coisas ruins. (Ivanildo). 

No outro dia que eu estava prestando conta aqui, tem um rapaz falando 

comigo aqui, um motorista aqui, aí, eu fui lá e tomei uma porrada do 

passageiro, aí, eu falei: "pô, por causa de que?" Porque o carro da 

frente largou ele a pé, ele veio atrás, pegou e o cara agrediu o 

motorista. É isso daí que eu acho… eu tenho problema de pressão alta, 

eu já fiquei com a pressão alta, já fui passando mal, cheguei em casa 

passando mal. Agora, eu evito ao máximo me estressar, entendeu? Por 

exemplo, de alguém falar alguma coisa, xingar, eu não revidar aquela 

agressão da pessoa, entendeu? Passar a deixar passar batido, para eu 

não me aborrecer, entendeu? Porque, aí, tu se aborrece, o cara vai 

embora, tu absorveu aquela energia negativa, tu levou pra dentro de 

casa. (Leoncio). 

A gente leva todo mundo pra trabalhar e depois leva todo mundo pra 

casa, aí a gente, às vezes, o pessoal reclama muito do motorista, às 

vezes, as coisas não dependem da gente, a gente só é um meio, 

entendeu? A gente está ali pra fazer o que dá pra gente fazer, 
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transportar. “Pô, o ônibus está demorando, estou há meia hora no 

ponto aqui, não passa nada”. “Ué, mas eu não tenho culpa, eu estou 

aqui levando a senhora, o senhor”, entendeu? Às vezes, o pessoal não 

tem muita noção do que vai reclamar. “Poxa, vocês são tudo um bando 

de muquirana, não sei o que”, fica xingando, generaliza. (Jonathan). 

Você está fazendo a cidade rodar, né, a cidade girar, porque sem o 

ramo de transporte a cidade para. É um setor importante, mas 

infelizmente é pouco valorizado, pouco reconhecido. O pessoal “ah, 

motorista de ônibus”, mas é uma classe que, se a pessoa parar pra 

observar, se realmente o motorista parar, é um caos. (Henrique). 

 

No Quadro 3 são destacadas as dimensões individual, organizacional e social do sentido 

do trabalho, em linha com a proposta de Morin, Tonelli e Pliopas (2007). 

 Quadro 3 – Dimensões do sentido do trabalho 

Dimensão Aspectos positivos Aspectos negativos 

Individual 

Sustento pessoal e familiar 

Confere dignidade 

Prazer no que faz 

Ter uma ocupação 

Se sentir útil 

Desgaste físico e mental 

Organizacional 

Relacionamento com colegas 

Reconhecimento por parte da 

empresa  

Mudanças de escala de trabalho 

Excesso de supervisão 

Descontos indevidos  

Carga horária de trabalho excessiva 

Social Contribuição para a sociedade 

Falta de respeito dos passageiros 

Desvalorização pela sociedade 

Insegurança. 

 

Na dimensão individual, para esses motoristas o trabalho tem grande relevância pelo 

fato de promover o sustento pessoal e, sobretudo, familiar, além de permitir ter uma ocupação, 

fazendo com que se sintam úteis. Alguns destacam a satisfação com o trabalho que realizam, 

além da questão da dignidade, associada à sua formação religiosa.  

Na dimensão organizacional o trabalho tem características positivas por criar para os 

motoristas entrevistados a oportunidade de se relacionar e conhecer pessoas, fazer amizades, 

ter a chance de mostrar a sua utilidade, ser reconhecido pelo que faz e poder mostrar a sua 

capacidade de vencer os desafios da profissão. Entretanto, o trabalho se apresenta de forma 

negativa, quando ocorrem mudanças obrigatórias nas escalas de serviço dos motoristas, quando 



 

 

 56 

se sentem pressionados de forma exagerada pela supervisão, quando ocorrem descontos 

indevidos nos seus pagamentos e quando a carga horária é excessiva.  

Na dimensão social, os entrevistados demonstraram que fazer uma atividade que 

contribui para a sociedade dá ao trabalho um aspecto positivo. Por outro lado, o lado negativo 

advém da falta de respeito, da insegurança e do fato de não se sentirem devidamente valorizados 

pela sociedade.  

Visando comparar os grupos de motoristas maduros e jovens, foi construído do Quadro 

4. Independentemente da faixa etária, todos os participantes afirmaram que o trabalho é 

importante, o que é consistente com a alta centralidade atribuída ao trabalho por todos os 

participantes e à importância do trabalho como fonte de sustento. Por outro lado, quando foram 

perguntados se gostam de trabalhar, nove entrevistados do grupo motoristas maduros e seis do 

grupo de motoristas jovens responderam que sim. Esse resultado sugere que os maduros 

parecem ter uma ética do trabalho mais forte do que os mais jovens.  

Com relação ao trabalho como motorista de ônibus, todos os participantes responderam 

que gostam. Apesar disso, oito motoristas jovens afirmam que pensam em mudar de profissão, 

enquanto apenas três maduros consideram essa possibilidade. Esse resultado parece ser 

decorrente do momento do ciclo de vida de cada grupo, com os jovens mais abertos à 

possibilidade de mudanças.  

Por fim, cumpre apontar que os motoristas maduros tendem a se sentir mais valorizados 

em relação ao trabalho que realizam do que os mais jovens. Esse resultado pode ser 

consequência de uma maior exigência de feedback e reconhecimento por parte do jovens, 

relativamente aos maduros. 

Quadro 4 – O trabalho na perspectiva de motoristas jovens e maduros  

Descrição 
Motoristas Maduros Motoristas Jovens 

Sim Não Sim Não 

O trabalho é importante 11 0 11 0 

Gosta de trabalhar 9 2 6 5 

Gosta de ser motorista de ônibus 11 0 11 0 

Pensa em mudar de profissão 3 8 8 3 

Se sente valorizado 7 4 3 8 
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5 CONSIDERAÇÃO FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo analisar o sentido atribuído ao trabalho por 

motoristas de ônibus urbano no município do Rio de Janeiro. Além disso, considerando-se as 

possíveis diferenças relacionadas ao ciclo de vida e à maturidade, buscou-se comparar as 

perspectivas de motoristas de diferentes faixas etárias. 

Nos dois grupos de motoristas entrevistados não foi possível detectar nenhum relato de 

problemas de saúde que pudesse ser associado ao “estresse da profissão”, como identificado 

em outros pesquisadores (NASCIMENTO et al, 2015; MATOS; MORAES; PEREIRA, 2015). 

Nas avaliações feitas pelos entrevistados sobre o trabalho de motorista de ônibus, observou-se 

que o contato direto com passageiros e as inconveniências advindas do trânsito, são fatores que 

podem gerar aborrecimentos.  

Entretanto, nesse mesmo ambiente, realizam um trabalho que lhes dá prazer e encontram 

a oportunidade de se relacionarem de forma positiva com as pessoas. Esse comportamento de 

superação também é identificado em outros estudos (NASCIMENTO et al, 2015; CERIBELI; 

ROCHA, 2019). Silva e Costa, (2015, p.23) advertem sobre a possibilidade de o trabalhador se 

convencer de que a realidade apresentada a ele sobre seu trabalho é a melhor, mesmo sem ter 

outras experiências para comparar, no intuito de justificar sua permanência em trabalhos que 

os submetem a condições precárias. Este não parece ser o caso desses grupo de motoristas, 

considerando-se suas trajetórias profissionais narradas nas entrevistas. 

Os resultados mostraram que a remuneração, considerada relativamente elevada para o 

nível de escolaridade exigido e o prazer de dirigir, são principais aspectos que conferem sentido 

ao trabalho. Além disso, observou-se que o trabalho tem alta centralidade, mas que para a 

maioria dos participantes é menos importante do que a família. Nesse sentido, cumpre destacar 

que a remuneração é valorizada, em grande medida, pela perspectiva de prover conforto 

material para os familiares.  

Algumas diferenças foram identificadas entre os motoristas maduros e os jovens. Os 

maduros demonstram gostar mais de trabalhar e também se sentem mais reconhecidos, quando 

comparados aos mais jovens. Entretanto todos declaram que gostam de trabalhar como 

motoristas de ônibus urbano. 

Os motoristas jovens manifestam maior vontade de mudar de profissão relativamente 

aos maduros. Esse pensamento parece ser mais influenciado pelo ciclo de vida do que por uma 
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possível responsabilidade familiar, já que nos dois grupos a quantidade de casados e com filhos 

é igual.  

Nos relatos dos integrantes dos dois grupos evidenciou-se a importância de as empresas 

reverem suas práticas organizacionais, tendo em vista que decisões consideradas exageradas, 

que repercutiram de forma negativa nos direitos dos funcionários, foram motivos para eles 

mudarem de empresa. De acordo com Morin, (2001, p. 18), um trabalho que tem sentido é 

moralmente aceitável e possui retidão nas práticas organizacionais.  

A pesquisa contou com a participação de motoristas de uma mesma empresa, de forma 

que sua cultura, reforçada por critérios específicos de recrutamento e seleção, pode ter limitado 

uma maior diversidade de perspectivas. Outra limitação se dá pelo fato de o pesquisador ser 

funcionário da mesma empresa e exercer um cargo de gestão que se relaciona diretamente com 

os entrevistados. 

Esta pesquisa agrega à literatura ao comparar o sentido do trabalho entre profissionais 

de uma mesma profissão, mas de diferentes faixas etárias. Outros estudos podem ser realizados 

a fim de conhecer o sentido do trabalho para mulheres motoristas de ônibus urbanos. Outrossim, 

seria interessante comparar se o sentido do trabalho apresenta características diferentes entre os 

gêneros. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Vida Familiar 

1. Para começarmos, fale um pouquinho sobre você. Em que cidade nasceu, onde cresceu?  

2. E seus pais, o que fazem/faziam?  

3. É casado (a)? Qual a profissão do seu cônjuge? 

4. Tem filhos? Qual a idade deles? 

Trajetória acadêmica 

5. Agora conta um pouco sobre sua formação. O que você estudou? Onde? 

6. Qual foi o nível educacional mais alto que concluiu?  

7. Por que parou de estudar?  

8. Você gostaria de ter continuado a estudar? O que? 

Trajetória Profissional 

9. Com que idade começou a trabalhar? 

10. Conta um pouco sobre as empresas e os trabalhos que você teve? (em cada mudança, 

perguntar as razões que o levaram a sair) 

Trabalho atual 

11. Fale agora um pouco sobre seu trabalho atual. 

12. Por que você decidiu ser motorista de ônibus? Quantos anos de experiência? 

13. Você gosta do que faz? Por que sim ou por que não? 

14. Por que você escolheu esta empresa? Quanto tempo nessa empresa? 

15. Quais são os pontos positivos do seu trabalho? 

16. E os pontos negativos? 

17. Se você pudesse escolher, o que gostaria de estar fazendo? Por quê? 

18. Você pensa em mudar de profissão? Por que sim ou por que não? 

Perfil Profissional 

19. Pense agora em você como profissional. Quais são seus pontos fortes? 

20. E quais pontos você acha que precisa desenvolver? 

Sobre o Trabalho 

21. Pensando no trabalho de uma forma geral, ele é importante na sua vida? Por quê? 

22. Qual é a coisa mais importante na sua vida atualmente? E a segunda? 

23. Já foi diferente? Explique. 

24. Por que você trabalha? 

25. Você gosta de trabalhar? Explique. 

26. Conte como é um dia típico seu atualmente. 

27. O que você faz no seu tempo livre? 

28. Como você concilia trabalho, família e lazer? 

29. Na sua opinião, como seria um trabalho ideal? 

 

30. Sobre tudo isso que conversamos, há algo mais que você gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO PRELIMINAR 

Para identificação do perfil profissional dos participantes em relação à idade e tempo de 

profissão, foi feita uma pesquisa com todos os motoristas da empresa, contendo as seguintes 

questões. 

 

Matrícula: 

 

Qual sua idade?  

Com que idade começou a trabalhar na profissão de motorista de ônibus?  

Há quantos anos trabalha nessa empresa?  

Qual seu turno de trabalho?  

 
 

 


