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RESUMO 

 

A partir do materialismo histórico-dialético, como pressuposto metodológico e concepção 

teórica, recorremos aos expedientes da abordagem qualitativa para conhecer e compreender as 

vicissitudes e as condições de trabalho dos motoristas do transporte coletivo em Goiânia e 

Região Metropolitana. A delimitação da abordagem qualitativa possibilitou a condução da 

pesquisa através de entrevistas semiestruturadas com dez sujeitos ligados ao sistema de 

transporte coletivo de Goiânia: seis motoristas; dois gestores e dois sindicalistas. A análise de 

conteúdo foi a técnica empregada para interpretação dos dados. A pesquisa está dividida em 

três capítulos que conformam uma unidade. No primeiro capítulo, procuramos apresentar um 

sucinto painel dedicado a história do desenvolvimento do transporte coletivo urbano no Brasil 

e no Estado de Goiás. Colocamos em relevo os elementos sócio-históricos que caracterizam o 

sistema de transporte e que subsidiam a análise das condições de trabalho dos motoristas do 

transporte coletivo urbano. Abordamos, no capítulo dois, os impactos e desdobramentos da 

reestruturação produtiva do capital sobre o mundo do trabalho; neste capítulo salientamos as 

determinações da acumulação flexível concretizadas nas inovações organizacionais e 

tecnológicas. Caracterizamos as mudanças centrais no processo de trabalho dos motoristas do 

transporte coletivo em Goiânia a partir da inserção de inovações tecnológicas, organizacionais 

e institucionais. No capítulo três analisamos o processo de saúde-doença dos motoristas, 

fundamentado no processo de intensificação do trabalho, determinado pela organização do 

trabalho dos motoristas do transporte coletivo de Goiânia. O estudo apontou uma associação 

direta entre condições de trabalho impostas pelas empresas e o sofrimento psíquico dos 

motoristas. Pode-se destacar, além disso, que os motoristas estão no centro do conflito entre 

passageiros e o serviço de transporte coletivo urbano prestado pelas empresas, essa condição 

os torna vulneráveis a agressões e suscetíveis a uma carga de trabalho insuportável que gera o 

medo, um sentimento que acelera o processo de adoecimento dos trabalhadores do transporte, 

ao mesmo tempo em que os submete a intensificação do trabalho pelos empresários do 

transporte. 

 

Palavras-chave: Motoristas. Processo de Saúde-Doença. Intensificação do Trabalho. 

Organização do Trabalho. Transporte Coletivo.  

  



 

 

ABSTRACT 

 
From the historical and dialectical materialism, methodological fundamentals and theoretical 

conception, resorted to expedients of qualitative approach to know and understand the 

vicissitudes and the working conditions of public transportation drivers in Goiânia and the 

Metropolitan Region. The delimitation of the qualitative approach made it possible to conduct 

the research through semi-structured interviews with ten subjects connected to the public 

transportation system of Goiânia, six drivers; two managers and two union members. Content 

analysis was the technique used to interpret the data. The research is divided into three 

chapters that form a unit. In the first chapter we try to present a brief panel dedicated to the 

history of the development of urban public transport in Brazil and in the State of Goiás. We 

put in relief the socio-historical elements that characterize the transport system and to 

subsidize the analysis of working conditions for drivers urban public transport. Approach in 

chapter two the impacts and consequences of the productive restructuring of capital on the 

world of work, in this chapter we highlight the determination of flexible accumulation 

achieved in organizational and technological innovations. We characterize the core changes in 

the work process of the public transportation drivers in Goiania from the inclusion of 

technological, organizational and institutional innovations. In chapter three, we analyze the 

process of health-disease of drivers, based on the process of intensification of work, 

determined by the organization of work of drivers Goiania public transportation. The study 

found a direct association between working conditions imposed by the companies and the 

mental suffering of drivers. It may be noted, moreover, that the drivers are at the heart of the 

conflict between passengers and the urban public transport service provided by the 

companies, this condition makes them vulnerable to attacks and susceptible to an unbearable 

workload that generates fear a feeling that accelerates the disease process of transport 

workers, while submitting the intensification of work by business transport. 

 

Keywords: Drivers. Health-disease process. Intensification of Labor. Labour Organization. 

Public Transport. 
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INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento do trabalho de pesquisa, proposto no projeto que antecede a 

construção da dissertação, consiste na base sobre a qual se encadeia e toma forma a pesquisa. 

Por conseguinte, o projeto não existiria sem que antes existisse um problema de pesquisa; da 

mesma forma sem o núcleo terreno no qual emerge os problemas sociais, as questões sociais, 

vinculadas às relações de produção e reprodução da vida, não haveria um problema de 

pesquisa. 

Nossa pesquisa dedica-se ao seguinte problema: em que medida a relação saúde-

doença dos motoristas do transporte coletivo de Goiânia se relaciona às condições do seu 

trabalho? Tal problema suscitou um conjunto de outros problemas assessórios. A resposta 

confirmaria ou devastaria nossa hipótese de pesquisa, qual seja: a incorporação de tecnologia 

para o aumento de produtividade e intensidade do trabalho provoca estresse no trabalho e 

sofrimento psíquico nos motoristas do transporte coletivo de Goiânia. 

Para tanto, construímos um projeto de pesquisa que pudesse contribuir, tímida e 

modestamente, para uma paulatina elucidação dos fenômenos sociais que gravitam em torno 

do conjunto de problemas imbricados ao trabalho dos motoristas. Nesse sentido, nossos 

objetivos foram os holofotes que conduziram a investigação e por isso sua apresentação aqui é 

indispensável.  

 

 

Objetivos e categorias de análise 

 

Nosso Objetivo Geral, em suma, foi pesquisar a profissão de motorista do 

transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana levando em conta as vicissitudes desta 

ocupação profissional no tocante às condições de trabalho, adoecimento dos trabalhadores e 

seu sofrimento psíquico, a partir da análise das mudanças que estão em curso no mundo do 

trabalho contemporâneo. Desse modo, caracterizamos um objeto particular, ou seja, definimos 

uma localização geográfica – Goiânia e região metropolitana – levando em consideração a 

estrutura do sistema de transporte e sua abrangência; ao mesmo tempo definindo a 

preocupação central de nossa análise, isto é, as condições de trabalho e os desdobramentos 
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sobre a saúde dos motoristas, sobretudo, o sofrimento psíquico1. Para o estudo do sofrimento 

mental ou psíquico nos apoiamos nas contribuições de Dejours (1992; 1994), em linhas gerais 

o autor percebe nas condições de trabalho a “fonte” para o adoecimento físico e o sofrimento 

psíquico dos trabalhadores.  

Ainda no objetivo geral definimos que nosso estudo está condicionado às 

mudanças que estão em curso no mundo do trabalho2 em geral; para abarcar essa dimensão 

pressupomos um processo de “reestruturação produtiva” tributária de um novo contexto de 

extração de mais-valor relativo, isto é, de “acumulação flexível”, ambos subordinados ao 

fenômeno da “crise estrutural3” do capital. Em nosso estudo, o contexto e os aspectos desse 

conjunto de transformações são desenvolvidos no capítulo dois e, sobretudo, no capítulo três.  

Nos objetivos específicos tematizamos os aspectos particulares da pesquisa. 

Sendo assim, os Capítulos 1, 2 e 3, respectivamente, visam expor nosso percurso de 

investigação propostos nos três objetivos específicos do projeto. Isto é: 

 

 Realizar um estudo histórico com o intuito de apresentar o processo de 

constituição do sistema de transporte coletivo de Goiânia e região 

metropolitana, bem como as mudanças e os desdobramentos que incidiram 

sobre o processo de trabalho dos motoristas; 

 

 Identificar quais são as principais mudanças no processo de trabalho dos 

motoristas e como elas interferem nas suas condições do trabalho; 

  

                                                 
1
 Considerando que as mudanças no processo de trabalho repercutem sobre a vida do trabalhador, observamos 

que “o sofrimento mental aparece como intermediário necessário à submissão do corpo” (DEJOURS, 1992, p. 

96), de modo que o condicionamento do corpo e da mente extrapola o trabalho ao prolongar-se para vida 

cotidiana, “estruturando toda a vida externa ao trabalho” (DEJOURS, 1992, p. 96). 
2 Para a análise da “acumulação flexível” foram uteis as contribuições de Harvey (2012; 2014) bem como de 

Chesnais (1996). Para a reflexão sobre a “reestruturação produtiva” nossa ênfase recaiu sobre os estudos de 

Antunes (2009; 2011) e Alves (2005; 2011). Também foram empregadas as contribuições teóricas de Mészáros 

(2002; 2011; 2014; 2015) para o entendimento do conceito de “crise estrutural” do capital e suas implicações 

para o mundo do trabalho.  
3 Podemos assinalar o seguinte sobre o teor da novidade histórica da crise estrutural: “De acordo com 

MÉSZÁROS, (2002 p. 680) a novidade histórica da crise estrutural se manifesta em quatro aspectos 

fundamentais: a) O seu caráter universal, na medida em que não está restrita apenas a esfera deste ou daquele 

ramo particular da produção, mas reflete-se na totalidade de um complexo social. b) É global, não se limitando 

apenas a um país, ou alguns países, em particular. c) Deixa de ser cíclica, passando a ser permanente, extensa, 

contínua, sem picos de recuperação, apenas com estabilidade de curta duração. E por último, como já assinalado 

acima: d) seu desdobramento, ao contrário de grandes colapsos do passado, passa a ser “rastejante”, de caráter 

contínuo, entretanto sem deixarmos de considerar a possibilidade de, no devir histórico, surgirem violentas 

erupções” (MARTINS, 2001). 
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 Elaborar um quadro com as principais doenças psíquicas e emocionais 

encadeadas pela ocupação de motorista identificando suas possíveis 

relações com o cariz da gestão e a organização do processo de trabalho. 

 

O primeiro objetivo específico nos exigiu um estudo histórico do transporte 

coletivo para, de um lado apresentar a estrutura do transporte coletivo, e de outro 

compreender as mudanças que incidiram sobre o processo de trabalho dos motoristas do 

transporte coletivo. No Capítulo 1 dedicamos-nos à apreciação do desenvolvimento histórico 

do transporte coletivo em geral e, sobretudo, de seu desenvolvimento em Goiânia 

(ANDRADE, NASCIMENTO, 2010; CUNHA, 2012; CUNHA F. 2012; LEMOS, 2004; 

MELO, 2011).  

Com o propósito de contextualizar os principais agentes que conduziram o 

desenvolvimento do transporte coletivo, notadamente Estado e empresariado local, 

procuramos compreender as principais mudanças no processo de trabalho do motorista. Nesse 

percurso percebemos que, de todas as mudanças no transcurso histórico desse processo 

coletivo, a implantação da bilhetagem eletrônica (Sitpass) significou a mais intensa e decisiva 

mudança no trabalho (BATISTA, 2002; SILVA, 2004). No ano de 1988, ano que marcaria a 

história do país com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 

gestada sobre atroz ditadura, na cidade de Goiânia, os empresários do transporte coletivo 

perceberam a possibilidade de mudança, inaugurada pela constituição, que reconfigurava a 

estrutura nacional do sistema de transportes ao transferir para os municípios a prerrogativa de 

gerir o sistema de transporte coletivo. Dessa forma aglutinaram forças para criar, no ano 

seguinte, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Goiânia (SETRANSP). Para os 

empresários que desde 1969 controlavam a operação do sistema, mas que se subordinavam a 

administração, aos investimentos e as determinações técnicas circunscritas no Estado e 

conduzidas pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), subsidiados pelo Fundo 

de Desenvolvimento de Transportes Urbanos (FDTU), a nova configuração institucional 

desmontava a centralização e o controle do transporte coletivo, mantida pela União até aquele 

ano (SILVA FILHO, 2004).  

A década de 1990 é de suma importância para o trabalho dos motoristas, em razão 

das transformações significativas que ocorreram na totalidade do sistema de transporte 

coletivo, bem como àquelas que atingiram diretamente o trabalho dos motoristas. Dessa forma 

foi reorganizado o sistema de transporte urbano sob a insígnia da “unidade sistêmica” pelos 

agentes do transporte – Concessionárias e Estado (Prefeituras e Governo do Estado) – 
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conformando, em 1999, a Região Metropolitana de Goiânia e, ao mesmo tempo, a Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo (BATISTA, 2002; SILVA, 2004; SILVA FILHO, 

2004). Ocorre nesse ínterim transformações sobre o trabalho dos motoristas que culminam em 

1998, a partir da introdução do Sistema de Inteligente Tarifação de Passagem ou Sistema de 

Cobrança e Tarifação (Sitpass). Tais mudanças deram base para a consolidação do Consórcio 

de empresas se ocuparem da operação do sistema de transporte. 

Para abarcar o segundo objetivo, desenvolvemos, no Capítulo 2, uma reflexão 

sobre a centralidade do trabalho, uma vez que compreendemos o trabalho como uma relação 

social que extrapola a dimensão do emprego e/ou profissão, plasmando todas as dimensões da 

vida em sociedade. Seguindo este itinerário centramos nosso estudo sobre o cotidiano de 

trabalho, para tanto perquirimos a centralidade ontológica do trabalho, qual seja: “o trabalho 

é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, 

por sua própria ação, medeia, regula e controla o seu metabolismo com a natureza” (MARX, 

2013, p. 255). Trata-se, portanto, de uma atividade consciente, em que o trabalho concretiza-

se na mediação necessária para extrair da natureza bens para a satisfação das necessidades 

humanas. Quando o homem através do trabalho transforma a natureza, concomitantemente 

transforma a si mesmo, porque o “trabalho remete necessariamente e ininterruptamente para 

além do seu fim imediato”, isto é, “a capacidade do trabalho de trazer resultados vão além da 

reprodução própria daquele que executa” (LUKÁCS, 2013, p. 159-160). Assim, são criadas 

novas necessidades e, ao mesmo tempo, são criadas as condições materiais para satisfazer tais 

necessidades, ou seja, o complexo do trabalho é concretamente a mediação entre homem e 

natureza sem a qual não há sociabilidade possível, porque é mediante tal mediação que se 

funda toda a sociedade, porque transforma a natureza nos meios de produção e subsistência 

imprescindíveis a sobrevivência do ser social.  

O trabalho é, portanto, a categoria fundante do ser social por constituir-se no 

complexo dos complexos, isto é, porque no trabalho, através do trabalho e mediante o 

trabalho é que a autorreprodução consciente do homem se converte em sociabilidade, 

linguagem sistematizada e consciência, através da transformação da natureza nos meios de 

produção e de subsistência (MARX, 2009; LUKÁCS, 2013). O trabalho engendra o modo 

como os homens se organizam para transformar a natureza, por isso, o que diferencia as 

épocas econômicas não é o produto, mas o “como” e “com que meios de trabalho” se produz. 

No Capítulo 3 nosso propósito foi expor os resultados do terceiro objetivo 

proposto no projeto que, subsidiado pela discussão acumulada nos capítulos precedentes, 

aborda especificamente as vicissitudes do trabalho de motorista a partir dos elementos que 
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conformam esta ocupação. Nosso enfoque repousa sobre as formas de organização do 

trabalho e, ao mesmo tempo, sobre o processo de trabalho que resultam na intensificação do 

trabalho dos motoristas.  

Para análise desse conjunto de problemas acerca do “mundo do trabalho”, isto é: 

organização, processo e intensificação, apoiamo-nos nos estudos de Antunes (2009, 2011, 

2011) sobre o processo de flexibilização do trabalho, apreendido em um processo intrincado 

no qual ele se complexifica e, por conseguinte, torna-se mais produtivo, mais fragmentado e 

especializado. Ao mesmo em que enceta um continuo movimento paradoxal que 

supervaloriza determinadas ocupações em ramos produtivos determinados, e destitui de 

quaisquer valorizações outras atividades produtivas em ramos produtivos diversos e, ao 

mesmo tempo, destrói postos de trabalho e precariza os remanescentes através da erosão dos 

direitos trabalhistas, da terceirização, das jornadas flexíveis e dos empregos part-time. Tal 

circunstância é a base para emersão da denominada “nova morfologia do trabalho”. Como 

escreveu Antunes (2009), configurando-se no ponto de partida decisivo para uma vida 

destituída de sentido, uma vez que o estranhamento com o trabalho ocorre em nível mais 

intenso e mais denso, porque é manipulatório e porque se apropria do saber fazer dos 

trabalhadores para fazê-los pensar e agir para o capital. E, ao fazer isso, atrofia as 

possibilidades de afloramento de uma vida autêntica e cheia de sentido fora do trabalho.  

Essas implicações são depreendidas por Alves (2005, 2009) como um nítido 

processo de avanço do sistema do capital sobre a consciência do trabalhador. Para Alves 

(2005) o toyotismo está no bojo dessas transformações impostas pelo “novo complexo de 

reestruturação produtiva”, cuja característica central reside na racionalização do trabalho 

atrelado a mundialização do capital. Nesse sentido, há no toyotismo uma tendência em 

universalizar-se, ou seja, envolver o trabalhador a partir de mecanismos organizacionais e da 

microeletrônica para capturar a subjetividade dos trabalhadores e forjar um “consentimento 

operário”, pautado na manipulação e no conjunto de inovações organizacionais e 

institucionais, “articulando, de modo original, a coerção capitalista e o consentimento 

operário” (ALVES, 2005). 

Outra categoria fundamental à nossa análise na pesquisa é a intensificação do 

trabalho. Marx (2013) analisou a intensificação do trabalho no interior da fábrica a partir das 

transformações no processo de trabalho derivados da modernização da maquinaria, essas 

implicações culminaram na redução do trabalho necessário para reprodução da existência do 

trabalhador e ampliaram os domínios do mais-trabalho sem, contudo, ampliar a jornada de 

trabalho para a produção do mais-valor. Numa palavra, “tudo o que encurta o tempo de 
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trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende, ao mesmo tempo, os 

domínios do mais-trabalho” (MARX, 2013, p. 424). Discutir a intensidade de trabalho sugere 

maior “dispêndio de força de trabalho”, portanto, exige do trabalhador no ato laborativo 

acréscimo na intensidade com que realiza cada etapa do processo de trabalho. Desse modo, a 

intensificação do trabalho ocorre em um processo integral, no qual a focalização e/ou a 

abrangência da atividade absorve energia física, esforço cognitivo e afetivo, pois, “é o 

trabalhador em sua totalidade humana, enquanto parte, força física, capacidade intelectual ou 

emocional” (DAL ROSSO, 2008, p. 21). Para o trabalho dos motoristas, as referidas 

mudanças identificadas no conjunto de problemas sumariados por nós causaram 

intensificação e aumento do esforço no exercício da atividade laborativa.  

As consequências imbricadas pelo processo de manipulação da intensidade do 

trabalho, da heteronomia do trabalho e da dominação exercida pela organização e 

administração do trabalho conformam a base para as reflexões desenvolvidas nesse capítulo, 

cujo objetivo é depreender desse conjunto de determinações os aspectos que caracterizam o 

processo de saúde-doença dos motoristas. Em todo caso, vale dizer que para o trabalhador não 

há mais o que esperar além da despela; a vida produtiva é, porém, a vida genérica. E “A vida 

engendradora de vida” (MARX, 2009, p. 84), sob o jugo do capital e das relações capitalistas 

de produção, atrofia e embota a atividade consciente livre e em seu lugar emerge o trabalho 

como meio de vida e sua atividade converte-se em martírio, pois lhe é estranha. A objetivação 

torna-se coisificação e o trabalho é “depauperado” e exteriorizado. Portanto, o resultado é a 

“vida estranhada, de homem estranhado” (MARX, 2009, p. 87). 

Através dessas indicações indispensáveis para compreensão da vida cotidiana dos 

trabalhadores reconhecemos que o estudo da organização do trabalho é determinante para a 

apreensão do desencadeamento de “patologias” relacionadas ao trabalho. Para abarcar o 

conjunto de determinações que levam ao adoecimento dos trabalhadores compreendemos que 

as “patologias” atreladas ao trabalho são tributárias de um processo de saúde-doença em um 

continuum (SELIGMANN-SILVA, 2011) de condicionantes que resultam de formas 

individuais e coletivas de viver e morrer. Nesse sentido, há no trabalho a possibilidade de 

conduzir à saúde, ao prazer, a efetivação, a objetivação consciente, ao passo que o mesmo 

trabalho também pode também se desdobrar em fonte de sofrimento, de carga, de 

desefetivação, de negação. Esse trabalho é definido por Dejours (1992, 1994) como 

“desequilibrante”, porque afeta o ser humano em sua totalidade e, também, parcialmente na 

sua capacidade intelectual e afetiva. O trabalho que fagocita, “liofiliza” e deteriora as 
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potencialidades positivas do trabalho, e, por conseguinte, desenvolve o medo (DEJOURS, 

1992, 1994) nos trabalhadores. 

 

 

Metodologia de pesquisa 

 

Toda e qualquer abordagem de investigação e pesquisa científica pressupõe um 

método; todo método supõe expedientes metodológicos para sua efetivação porque há uma 

separação entre a realidade concreta “em si como processo”, e os “caminhos do seu 

conhecimento”. A exposição da metodologia exige que explanemos o método, portanto, 

seguiremos a sugestão de Marx (2013, p. 90) para o qual  

 

Sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua forma, do modo 

de investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria [Stoff] em seus 

detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo 

interno. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor 

adequadamente o movimento real. 

 

Somente após esse processo é que o concreto apresentar-se-á como concreto 

pensado; se isso é realizado com acuidade podemos conhecer idealmente as legalidades da 

matéria, da realidade, refletidas na consciência. As múltiplas determinações do movimento do 

real, isto é, de cada categoria, de cada conceito reflete o real transposto para cabeça do 

pesquisador. Nesse sentido, nossa exposição se voltará para o modo de investigação daquele 

que consente ao pesquisador conceber um “reflexo da realidade conforme a consciência e 

orientado para realização” (LUKÁCS, 2013, p. 75).  

Para verificar a lei da gravitação universal o físico poderá realizar experimentos 

artificiais nos quais é possível lançar dois objetos de massas diferentes de uma mesma origem 

e observar os dois tocarem a superfície simultaneamente. Portanto, além da abstração da lei 

geral, o físico, segundo Marx (2013), “realiza experimentos em condições que asseguram o 

transcurso puro do processo”. Em todo caso, nas ciências da história, ou nas ciências sociais 

não possuímos os mesmos instrumentos de pesquisa e tão pouco a natureza de nosso objeto 

permite tal investimento investigativo. Nesse sentido, nos é facultado a “força da abstração” 

para desvelar as sutilezas e os meandros da estrutura e da dinâmica do objeto em causa, isto é, 

para explicitar o conjunto de determinações que constitui o trabalho dos motoristas do 

trabalho coletivo em Goiânia, objeto da nossa investigação.  
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Desse modo o “método dialético” (MARX, 2013, p. 90) parte das determinações 

da sociedade sintetizadas nas categorias de análise da realidade, portanto, enceta a partir das 

determinações abstratas a “reprodução do concreto por meio do pensamento”. Tal processo 

consiste em “ascender do abstrato ao concreto” (MARX, 2011, p. 54). Isto é, apoderar-se do 

concreto pelo pensamento constitui tão somente o caminho do conhecimento, o “concreto é 

concreto porque é síntese de múltiplas determinações”. A força da abstração reproduz os 

elementos do concreto como produtos do pensamento, porém só através da “viagem” de 

retorno é possível “uma cooperação permanente entre o procedimento histórico (genético) e o 

procedimento abstrativo-sistematizante, os quais evidenciam as leis e as tendências” 

(LUKÁCS, 2012, p. 307), que compõem concretamente os complexos da realidade, como 

totalidade.  

Para que ocorra a reprodução ideal do movimento real é preciso expedientes que 

permitam a coordenação e a elucidação da multiplicidade concreta, para designação de cada 

elemento em sua complexidade e processualidade. Nesse sentido, para atender nossas 

necessidades de pesquisa adotamos uma metodologia que se decompõe em três fases: a 

primeira, que atravessa a pesquisa como um todo, se baseou na pesquisa bibliográfica e 

documental, a partir do que encontramos em pesquisas anteriores ou em ima investigação 

exploratória: documentos impressos; livros, artigos, teses, relatórios, pareceres e convenções 

coletivas, além de documentos produzidos pelos sindicatos da categoria em estudo4. Esta fase 

da pesquisa possibilitou o cotejamento de diversas categorias conceituais, estabelecer 

correlações e clivagens. Optamos por estudos que estabeleceram como eixo central o 

transporte coletivo e estabeleceram questões relacionadas a esse tema como: condições de 

trabalho dos motoristas, bem como doenças potencializadas, ou contraídas, no e pelo processo 

de trabalho. 

A segunda priorizou a imersão no dia-dia dos trabalhadores, através da pesquisa 

etnográfica, pois a descrição do espaço de trabalho é essencial já que é o local onde o 

trabalhador produz e reproduz o seu cotidiano (SEVERINO, 2010; MINAYO, 2009; FLICK, 

2004). A viabilidade dessa imersão foi garantida pela inserção nos terminais de ônibus 

contemplados pelo Eixo-Anhanguera, lugar privilegiado para nossa observação, porque todas 

as empresas do consórcio têm operações ligadas a estes terminais. Nesse sentido, foi 

necessário esquadrinhar as categorias de análise que dão forma ao trabalho dos motoristas; 

tais como: a jornada de trabalho, intervalos para descanso, o nível de estresse, a intensidade 

                                                 
4 Com relação a esta etapa da pesquisa centramos nossa análise em documentos cedidos pela RMTC, CMTC e 

documentos públicos de acesso livre na internet, isto é, licitações, projetos e convenções coletivas.  
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do trabalho, as doenças decorrentes desse trabalho e a violência a que está submetida esta 

categoria profissional no cotidiano do trabalho.  

A terceira fase dividiu-se em duas etapas: a primeira de cotejamento dos dados 

obtidos nas duas etapas anteriores, pois a partir daí foi possível construir de maneira mais 

aprofundada questionários e entrevistas, isto é, técnicas e instrumentos de investigação. O 

segundo momento, quando iniciamos o trabalho de campo, foi a proposição de questionários e 

entrevistas qualitativas (semiestruturadas) com os motoristas do transporte coletivo de 

Goiânia e região metropolitana. Utilizamos a tipologia criada pela Companhia Metropolitana 

de Transportes Coletivos (CMTC) que divide a cidade de Goiânia e região metropolitana em 

três grandes arcos: oeste, leste e sul, que abarcam empresas e linhas. 

A entrevista semiestruturada foi condicionada por dois aspectos fundamentais: 1) 

quais os objetivos da pesquisa; 2) qual a natureza do objeto de pesquisa; ambos 

condicionantes à entrevista. A opção pela “entrevista semiestruturada” e “entrevista 

episódica’, portanto, não foi fortuita, estava condicionada pela natureza da pesquisa. A 

entrevista episódica pressupõe que o “sujeito observado” é portador de conhecimentos 

adquiridos a partir das experiências, sobretudo cotidianas, e que podem ser acessadas, 

lembradas e transmitidas a partir da linguagem, ou como afirma Flick (2004), “conhecimento 

narrativo-episódico” e “semântico”. Entrementes, é forçoso pôr em relevo a diferença entre 

estes dois aspectos: 1) o conhecimento narrativo-episódico é tributário das experiências 

concretas, situações e circunstâncias as quais o entrevistado busca expressar; 2) o 

conhecimento semântico repousa, sobretudo, sobre “suposições e relações abstraídas e 

generalizadas” (FLICK, 2004, p. 117). A entrevista episódica vincula-se mais as 

apresentações das experiências associadas ao contexto da pesquisa. Como consequência, 

quando nos reportamos ao objeto de pesquisa, o caso do trabalho dos motoristas, nos 

preocupa identificar a partir das narrativas as apresentações e percepções mais próximas de 

seu contexto gerativo, ou em outras palavras, da realidade empírica dos pesquisados. Por isso, 

as entrevistas também foram realizadas com os gestores5 e presidentes dos sindicatos6. A 

técnica em questão não foi mera sutileza estilística, ao contrário, respeitou os objetivos 

construídos a partir de escolhas teóricas e ao que é intrínseco ao objeto em causa – a 

realidade. 

                                                 
5 Optamos pelo termo gestor dado a dificuldade de acessar diretores, assistentes sociais e assessores de impressa.  
6 Afirmamos no plural em razão da existência de dois sindicados que disputam a representação da categoria: 

Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Goiás (Sinditransporte) e o Sindicato 

dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana (Sindicoletivo). 
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A escolha da empresa para a proposição das entrevistas aos trabalhadores 

motoristas apoiou-se nos seguintes critérios: 1) empresa que detêm maior número de 

trabalhadores; 2) os terminais de transporte urbanos com maior fluxo de passageiros do 

sistema; 3) as cidades mais populosas da região metropolitana. 

Para contemplar os critérios de escolha construímos uma amostra teórica, cuja 

definição não obedeceu a critérios estatísticos e nem foi previamente calculada. No que se 

refere a construção da amostra teórica, ela resulta do estudo teórico articulado com as 

“instâncias empíricas” provenientes das fases antecedentes à amostra. Nesse sentido, a 

amostragem teórica pressupõe que a seleção de indivíduos para serem entrevistados esteja de 

acordo com os objetivos da pesquisa e com a elaboração teórica alcançada até o momento da 

entrevista (FLICK, 2004). Portanto, os critérios resultaram da articulação entre material 

empírico – documentos, estatísticas, observações e entrevistas – e a construção/revisão da 

teoria relacionada a pesquisa.  

Por esta via, Flick (2004) afirma que a segunda consideração acerca da 

amostragem teórica é tão importante quanto à consideração anterior. Decidir quando parar, 

quando interromper a adição de novas entrevistas, trata-se da “saturação teórica”, ou de 

adição de mais material; as entrevistas devem cessar quando ocorrer a “saturação teórica da 

categoria”, isto é, como conceitos saturados empiricamente7, ou como “categorias históricas’” 

(FERNANDES, 1972, p. 134) cuja forma abstrata sintetiza determinações concretas, 

processos reais. Portanto, a amostragem teórica é gradual por definição, uma vez que o 

acréscimo de dados está condicionado ao procedimento interpretativo considerado 

satisfatório, ou seja, trata-se de uma amostragem processual, porque seu alcance e amplitude 

são definidos durante a “coleta de dados e a interpretação destes” (FLICK, 2004, p. 81).  

O chamado trabalho de campo foi realizado em observância aos elementos fixados 

pelo método e pela metodologia. Iniciamos o período de observação em 19 de maio de 2015, 

período que se estendeu por dois meses e doze dias, com termino no dia 30 de julho do 

mesmo ano. As incursões ocorreram em diversos lugares: inicialmente acompanhamos o 

dissídio de greve no Tribunal Regional do Trabalho; neste local ocorreram os primeiros 

contatos diretos e as primeiras conversas informais com os trabalhadores que seriam 

entrevistados. Além do dissídio de greve estivemos em outras reuniões, no Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, nas quais a categoria dos motoristas de ônibus do transporte 

coletivo reivindicava o cumprimento da data base salarial. Ademais, os principais espaços de 

                                                 
7 Itálicos do original.  
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nossas observações ocorreram nos terminais de ônibus, localizados na extensão que abarca o 

Eixo-Anhanguera. Nesses terminais acompanhamos com os motoristas seu cotidiano de 

trabalho – o início e fim da jornada diária –, os locais reservados para sua permanência, 

refeição e descanso.  

Realizamos dez entrevistas semiestruturadas com diferentes sujeitos, obedecemos 

aos critérios estabelecidos para a pesquisa e definimos as principais categorias de análise 

quando elaboramos os nossos roteiros de entrevista e de observação, qual seja: trabalho, 

intensidade do trabalho, processo de saúde-doença. Entrevistamos seis motoristas, dois 

gestores e dois sindicalistas. Encerramos as entrevistas com os motoristas quando verificamos 

através da análise do conteúdo8 das mesmas a reiteração dos temas e a saturação teórica das 

categorias, com o objetivo de “conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça” (BARDIN, 2010, p.45).  

Utilizamos enquanto recurso analítico à exposição sobre o cotidiano da vida 

desses trabalhadores uma “alegoria”, que busca sintetizar a totalidade da vida dos motoristas a 

partir do dia de um deles, em que apresentamos a "encarnação" do seu cotidiano de trabalho 

através de um homem escolhido como um “portal”, pelo qual acessamos a vida de todos os 

outros. Ou seja, apresentamos seu Lisandro! A escolha do nome desse homem “hipotético” 

não foi fortuita, ao contrário, optamos por identifica-lo com o nome do filho humano do herói 

e semideus Belerofonte. Procuramos resgatar aquilo que há de humano no mito da Quimera: 

Lisandro filho do herói grego é humano, assim como os motoristas, que nas feições do seu 

Lisandro imerso no seu cotidiano de trabalho, adquirem corpo e rosto humano. Em suma, 

ganham vida! 

Seu Lisandro, portanto, é a concretude de vários trabalhadores invisíveis da 

sociedade capitalista e dos interesses de lucro e de reprodução ampliada do capital. Isto é, o 

hipotético seu Lisandro na verdade condensa todos os motoristas – “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e 

“F” – que entrevistamos, e aqueles com os quais conversamos durante o transcurso do 

trabalho de campo e que para os empresários não tem nome, rosto, vida! Seu Lisandro 

sintetiza a vida, a dor, o martírio da vida cotidiana determinada pelo trabalho de todos os 

outros entrevistados. 

                                                 
8Para Bardin (2010) o pesquisador deve proceder assim como um arqueólogo em busca dos mínimos detalhes, 

das sutilezas no conteúdo de cada entrevista. Nesse sentido, as inferências tributárias desse processo de análise, 

através das palavras, reportam-se necessariamente para uma realidade determinada “representativa de uma 

população de indivíduos ou de um grupo social” (BARDIN, 2010, p. 90). Nas palavras da autora a análise de 

conteúdo pode ser definida como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/reprodução (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2010, p. 44).  
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Quando conduzimos a pesquisa através destes pressupostos pudemos conhecer os 

vários elementos simples que compõe a totalidade do objeto que estávamos estudando e os 

relacionamos à totalidade social. À medida que acessamos o conjunto de complexos que 

compõe a totalidade concreta em que se desenvolve o trabalho dos motoristas do transporte 

coletivo, suas determinações e legalidades, contribuímos, timidamente, para sua compreensão. 

Nesse sentido, nossa pesquisa remete necessariamente para além de si mesma, porquanto 

colabora para ampliação do escopo de análise do trabalho dos motoristas do transporte 

coletivo em Goiânia, ao mesmo tempo em que serve como base para o desenvolvimento de 

outras pesquisas, inclusive, com o propósito de criticá-la e superá-la. 
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CAPÍTULO I – A ESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO EM GOIÂNIA 

 

O primeiro capítulo desse trabalho de pesquisa será a base para as reflexões ao 

longo de toda a dissertação, metaforicamente será o mesmo que a espinha dorsal para o 

esqueleto humano, ou de outro modo, será assim como a cordilheira dos Andes que se estende 

da Venezuela a Patagônia. Portanto, é como um eixo estruturante que percorre toda a estrutura 

da pesquisa desenvolvida nos capítulos ulteriores. 

Nesse sentido, contextualizaremos a emergência do transporte coletivo em 

Goiânia, bem como o papel “provedor” do Estado enquanto indutor do seu desenvolvimento e 

consolidação. O empreendimento exige esforços para delinear um panorama histórico que 

sirva como sustentáculo para reflexões acerca das transformações ocorridas no transporte 

coletivo até o período contemporâneo.  

Abordaremos, igualmente, à medida que nos sirva de fundamento a política 

nacional de transporte público/coletivo. Uma vez que, na esteira do desenvolvimento do 

transporte coletivo no Brasil e, especialmente em Goiânia, a análise conduz a duas 

perspectivas: 1) primeiro o Estado aparece como “sócio supletivo9” do transporte coletivo e 

assim permanece até a redemocratização com a promulgação da constituição de 1988; b) 

segundo o Estado assume como uma figura mais racional como regulador, fiscalizador e 

partícipe da gestão do transporte coletivo, sobretudo, a partir de 1990 o que, aparentemente, 

tem sido definidor para o transporte coletivo, porque foram lançadas as bases para a 

consolidação dos monopólios no transporte coletivo.  

Evidentemente, poder-se-ia alegar que tudo que explanemos pode ser objetado no 

discurso já que não há em nossa consideração uma percepção de especialista, possivelmente 

sendo fácil formular uma objeção a partir de princípios técnicos dessa área de conhecimento. 

Entretanto, devemos enfatizar energicamente que não estamos discutindo a teoria de 

transportes, tampouco a teoria urbanística, e menos ainda refletindo tão somente sobre os 

matizes do arcabouço teórico referentes o processo histórico de Goiânia. Para nós, o fulcro de 

toda análise está na consideração segundo a qual a teoria espelha a realidade, e cujo 

entendimento de multipolaridade, das suas múltiplas determinações, exige que tangenciemos 

                                                 
9 Embora a relação entre Estado e mercado tenha sido matéria do escrutínio desde a consolidação da economia 

enquanto ciência, basta reputar a valorização teórica que o trabalho assumirá na “crítica a economia política” 

suscitada por Karl Marx e, consequentemente, para o marxismo. Afora isto, tomo o conceito de “empresário 

supletivo”, de empréstimo de Borges (2009), ao referir-se a fragilidade econômica em que se encontrava o 

estado de Goiás, exatamente no período de introdução do Plano Mauro Borges. Razão pela qual reproduzo na 

forma de citação: “(...) o Estado assume a posição de “empresário supletivo”, para intervir onde a ação particular 

mostra-se pouco desenvolvida ou ausente” (BORGES, 2009, p. 196). 
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por seus meandros. Por isso, prosseguimos pressupondo a unidade destes vários complexos na 

realidade, mas ao proceder à análise nos mantemos atentos para evitar que a unidade violente 

a particularidade, dessa forma, concordamos com Lukács (2012) quando afirma que “a 

diversidade ontológica dos modos do ser só pode ser eliminada da formação conceitual da 

ciência por meio de um nivelamento homogeneizante que violenta a particularidade efetiva” 

(p.69).  

Imbuídos desse espírito de pesquisa percebemos que a política nacional para o 

transporte coletivo fez progredir a Viação – a forma típica da empresa capitalista de transporte 

coletivo brasileiro –, porém nunca de forma homogênea. Ou seja, as experiências nas quais as 

empresas se forjaram possuem variedades diversas quando consideradas em sua 

particularidade, embora isso não nos impeça que às localizemos no todo, posto que 

“dependiam de estratégias nacionais da parte dos poderes públicos e dos operadores” 

(BRASILEIRO, HENRY, 1999, p. 138). Exemplo disso foi à criação da Empresa de 

Transporte Urbano do Estado de Goiás (TRANSURB), em 1976, pelo governador nomeado 

Irapuan Costa Junior, em consonância com o II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND 

(1975-1979) propugnado pelo presidente do país o General Geisel. Assim, o transporte 

coletivo em Goiás entrelaça-se com a construção de Goiânia; ao planejamento urbano e, 

especialmente, com a relação entre Estado e empresariado local.  

 

 

1.1 Antecedentes históricos  

 

O transporte coletivo10 em si, enquanto fenômeno, não diz nada por si mesmo. 

Poderíamos desenvolver uma análise livre das impurezas da história e das relações sociais, 

contudo, entendemos que reflexões assim são uteis na medida em que esquadrinham o 

fenômeno, tornando-o objeto e, ao final, apresentando como resultado o relatório sobre 

aspectos perceptíveis e mensuráveis empiricamente sem redarguir quais dessas dimensões 

estão compreendidas historicamente. Entretanto, não há conhecimento científico puramente 

fortuito, não obstante o flanco aberto pela casualidade. 

                                                 
10 Uma análise de viés sociológico não poderia passar ao largo da investigação das relações entre os vários 

sujeitos que constituem a atmosfera do fenômeno em causa. Portanto, procuramos cotejar os múltiplos aspectos 

do transporte coletivo tendo em vista os contrastes e contradições que emergem das relações de trabalho 

inerentes às empresas e a atuação do Estado, marcadamente em sua dimensão executiva a qual abarca a 

fiscalização dos sistemas de transporte. 
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Exortamos que – no que se refere ao transporte coletivo em Goiânia – toda e 

qualquer investigação científica deve fixar-se sob o terreno histórico, posto que será a partir 

daí que compreenderemos a atual estrutura do transporte coletivo, bem como os grupos 

empresarias que o controlam, pois “há tempos a manipulação deixou para trás o estágio das 

experiências e postulados; hoje ela exerce seu domínio sobre toda a vida, da práxis econômica 

e política à ciência” (LUKÁCS, 2012, p. 46). As palavras de Lukács espelham dois aspectos 

perceptíveis, por um lado há uma disjunção entre o pensamento e a prática, ao passo que tal 

ruptura permite propugnar um processo de dupla síntese: 1) a primeira síntese a priori e 2) a 

segunda síntese empírica. Este é o expediente que admite esquadrinhar um fenômeno social 

enquanto objeto, porquanto a análise permanece como recurso último que conjuga ambas as 

sínteses. Esse apelo à história traz para o primeiro plano a compreensão de que o transporte 

coletivo emerge espacial e historicamente em uma cidade e, torna-se forçoso principiar 

refletindo sobre a construção da cidade em causa: o surgimento de Goiânia. O transporte 

coletivo se constitui concomitantemente a cidade e, ao mesmo tempo, para a cidade11.  

Reconstruímos a história do transporte coletivo a partir da pesquisa bibliográfica e 

documental porque captura o que há de disponível nas pesquisas anteriores; de documentos 

impressos, livros, artigos, teses, relatórios, pareceres e convenções coletivas; além de 

documentos produzidos pelos sindicatos da categoria em estudo. Nesse sentido, percebemos o 

nexo entre o início do transporte coletivo e a construção de Goiânia. 

De imediato há uma constatação: o transporte coletivo é congruente com a 

construção de Goiânia (ANDRADE, NASCIMENTO, 2011; BATISTA, 2002; CUNHA, 

2012; LEMOS, 2004; LIMA, 2010). Mas, o que sugere tal constatação? Em um primeiro 

momento percebemos que a força empreendida pelo Estado para transferir a capital da cidade 

de Goiás para Goiânia12 configura e determina o transporte coletivo. Assim sendo, o 

                                                 
11 Associamos o desenvolvimento do transporte coletivo à capital Goiânia, não por acaso, pois a criação da 

cidade impulsionou o desenvolvimento econômico, urbano e populacional sem precedentes no estado de Goiás. 

Exemplo disso é o crescimento populacional exponencial da capital e, consequentemente, o parcelamento do 

solo – novos bairros são instaurados. “Segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento, enquanto na 

década de 30 haviam sido aprovados 6 (seis) bairros, justamente os que compunham o plano original da cidade, 

apenas 2 (dois) foram aprovados nos anos 40” (MOYSÉS, 2004). “Já na década de 1950 houve uma explosão na 

história dos parcelamentos urbanos de Goiânia: simplesmente 160 parcelamentos foram aprovados. O Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Goiânia (PDIG/2000) de 1992, no seu capítulo: Antecedentes Históricos 

(1992:12), reconhece que, entre os meses de junho a dezembro de 1950, foram aprovados 1.300 lotes. Esse 

“boom” resultou de alterações feitas na legislação urbana em vigor (Lei Municipal 176, de 16.03.50, e Decreto 

nº 16, de 20.06.50). Os proprietários de terra desobrigavam-se da infraestrutura, sendo responsáveis apenas pelo 

arruamento, e o custo da infraestrutura era de inteira responsabilidade do poder público” (MOYSÉS, 2008, p. 

39).  
12 Ao procurar os contornos que compõem o emaranhado de estudos sobre a história da mudança da Capital, 

bem como o processo de construção, encontramos pesquisas que, não obstante voltadas para o mesmo fenômeno, 

produzem interpretações diversas, por vezes divergentes. É interessante perceber, nesse tocante, há 
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imperativo que orienta este capítulo repousa sobre a relação entre transporte coletivo e 

Estado, a qual possui complexidades de dimensões endógenas e exógenas próprias da 

realidade, ou seja, “com complexos articulados de entidades suborgânicas, ou superorgânicas 

em associação e em interação, ou seja, vivos e em movimento (o que não se caracteriza se a 

contradição estivesse ausente)” (FERNANDES, 1980, p. 120). 

Reconstruímos a história do transporte coletivo em Goiânia buscando estabelecer 

o nexo existente entre desenvolvimento inicial, manifesto na figura da Viação, e a sólida 

empresa capitalista que explora o transporte e, atualmente, é constituída a partir do Consórcio 

que exerce controle sobre o transporte coletivo na capital. Isto associado a categorias que, 

consideramos centrais para nossa análise, qual seja: a) poder; b) política; c) modernização. 

Compreendemos a centralidade conferida a cada uma destas categorias quando considerada a 

interpenetração promovida pela dinâmica da realidade e, em todo caso, se seguimos à esteira 

do desenvolvimento econômico enquanto elemento que desloca o eixo gravitacional do poder 

e, com isso, projeta e amplia no interior do estado na esfera política às regiões sul e sudoeste13 

                                                                                                                                                         
impossibilidade de se reconstruir a totalidade das múltiplas dimensões da história. Portanto, é possível encontrar 

interpretações que se opõe frontalmente. É notável a afirmação de Marx para o qual a história “é uma iluminação 

universal em que todas as demais cores estão imersas e que modifica em sua particularidade. É um éter universal 

que determina o peso específico de toda existência que nele se manifesta” (MARX, 2011, P. 59). Matizando 

sutilezas no enfeixar das várias interpretações está a história, vejamos como são arroladas duas interpretações 

diversas, divergentes nem tanto: Para Chaul (2010) Goiânia traz em si as aspirações da modernidade, sob os 

ombros da utopia modernista está inscrita a cidade que “neste emaranhado de ideias, e criação de utopias e 

edificação de cidades, projetando a vida e a visão de mundo dos homens, podemos ter uma noção do imenso 

painel em que se situa a construção de capitais em vários centros do mundo. Goiânia foi uma das capitais 

erguidas em meio esta atmosfera, tendo surgido em decorrência de um longo processo histórico, integrador de 

memória e utopia, de um povo de um lugar” (p. 223). A cidade figura como expressão do sentimento de auto-

efetivação de um povo. Contudo, em outra leitura concebida por um douto intelectual francês, este percebia em 

Goiânia muito daquilo que se usou como justificativa para transferência da Capital, nas palavras do autor: “Do 

dia para a noite os jornais se cobriram de anúncios de página inteira. Comunicava-se a fundação da cidade de 

Goiânia; em torno de um mapa detalhado como se a cidade fosse centenária, enumeravam-se as vantagens 

prometidas aos moradores: serviço de limpeza urbana, estrada de ferro, água encanada, esgotos e cinemas. Se 

não me engano, inicialmente houve inclusive, em 1935-6, um período em que a terra era dada de brinde aos 

compradores que aceitassem pagar as despesas de escritura. Pois os tabeliães e os especuladores eram os 

primeiros ocupantes. Visitei Goiânia em 1937. Uma planície sem fim, que lembrava um terreno baldio e um 

campo de batalha, espetado com postes de eletricidade e por fixas de agrimensura, deixava entrever uma centena 

de casas novas espalhadas pelos quatro cantos do horizonte. A mais importante era o hotel, paralelepípedo de 

concreto que, no meio daquela monotonia, evocava um aeródromo ou um fortim; de bom grado poder-se-ia 

aplicar-lhe a expressão “bastião da civilização”, num sentido, não mais figurado, mas próprio, que adquiria no 

caso um valor singularmente irônico. Pois nada podia ser tão bárbaro, tão desumano, quanto essa implantação no 

deserto. Essa construção sem graça era o contrário de Goiás; nenhuma história, nenhuma duração, nenhum 

hábito lhe saturara o vazio ou lhe suavizara a rigidez; ali nos sentíamos como numa estação de trem ou num 

hospital, sempre passageiros, e nunca residentes. Só receio de um cataclismo podia justificar aquela casamata. 

De fato, produzira-se um, cuja ameaça era prolongada pelo silêncio e pela imobilidade reinantes. Cadmo, o 

civilizador, semeara os dentes do dragão. Numa terra esfolada e queimada pelo sopro do monstro, esperava-se 

para ver os homens crescerem” (STRAUSS, 1996, p. 117-118).  
13 A influência das regiões mencionadas pode ser verificada a partir da constatação de que nessas regiões 

residem as principais bases de apoio de Pedro Ludovico. Para Campos (2009, p. 17) os municípios de “Rio 

Verde, Catalão, Jataí, Morrinhos, Pires do Rio, Ipameri – municípios que fornecem os principais quadros 

políticos do PSR. No governo, Pedro Ludovico se acerca de alguns jovens, advogados em sua maioria, os quais, 
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de Goiás que, por conseguinte, materializava-se na figura do interventor Pedro Ludovico 

Teixeira, disposto a romper com o “núcleo do poder da primeira república” (CHAUL, 2010, 

p. 232) e com a estratégia política assentada, principalmente, em “defender e realizar a 

mudança da capital” (CAMPOS, 2009, p. 13).  

O embate político aconteceu em torno do comando do desenvolvimento do 

Estado, sobretudo pela tutela do Movimento de 1930. Pedro Ludovico Teixeira14 evocava a 

mudança da capital como o leitmotiv de sua estratégia política uma vez que, para promover a 

nova capital, atacava diretamente Goiás e, ao mesmo tempo, atingia “os Caiado” – oposição 

política premente e atuante no estado de Goiás – que dominavam a política goiana na Primeira 

República, já que “83,3% dos senadores federais e 81,1% dos presidentes de estado eram da 

cidade de Goiás; 57,7% dos deputados federais residiam ali (CAMPOS apud CAMPOS, 

2009, p. 13).  

Dois momentos sintetizam15 os aspectos mencionados anteriormente: Primeiro, a 

criação da primeira linha de ônibus da nova capital. Em 08 de janeiro de 193716, o então 

prefeito Venerando de Freitas Borges, através do Decreto nº 87 instituiu a primeira linha de 

ônibus urbano do estado de Goiás, interligando o município de Campinas à capital, Goiânia 

(BATISTA, 2002). Em todo caso, o decreto instituiu o transporte coletivo urbano, porém o 

transporte coletivo no estado de Goiás começou tempos atrás, precisamente em 06 de julho de 

1917 quando 

                                                                                                                                                         
paulatinamente, vão se tornando expressões políticas goianas.” Para Chaul (2010, p. 236) edificar uma nova 

capital traria de uma vez só uma dupla mudança, em que “Pedro Ludovico não só estaria concretizando seu ideal 

político de se sustentar no poder, como também passaria a contar, cada vez mais, como o apoio dos grupos 

políticos do sul e do sudoeste do estado ao representar seus interesses. De quebra, criaria um novo centro de 

poder político, distante dos grupos depostos pelo movimento de 1930.” 
14 Um fato anterior a este, mas que está diretamente relacionado é entrada da coluna mineira no Estado de Goiás. 

Segundo Ana Lúcia da Silva (2001, p. 122): “a coluna chegou à capital no dia 27 de outubro, ocupando 

imediatamente o Palácio do Governo e recebendo o poder das mãos do presidente em exercício, Humberto 

Martins Ribeiro. Foi então empossado como interventor federal em Goiás o dr. Carlos Pinheiro Chagas, político 

mineiro, sendo que, dois dias depois, formou-se uma junta gorvernativa integrada pelos políticos goianos Mario 

D’Alencastro Caiado, Pedro Ludovico Teixeira e pelo desembargador Emílio Francisco Póvoa. A junta 

governativa teve curta duração, pois foi nomeado interventor federal em Goiás Pedro Ludovico Teixeira.” 
15 O termo síntese tem sido empregado, por vezes com equívoco, uma vez que jamais sintetizar significou 

resumir, ao passo que é, com alguma, frequência encontrada em textos acadêmicos e, até mesmo, em artigos 

científicos. Há uma possível indicação desse fenômeno expressa no modo pelo qual, sobretudo nas ciências 

sociais, a filosofia está subordinada a objetividade do método e a razão do objeto. No dicionário de língua 

portuguesa, Aurélio, encontramos treze definições, mas a primeira dentre elas nos é suficiente. Vejamos: 

“operação mental que procede do simples ao complexo”; Há também outras definições mais sofisticadas e, ao 

procura-las, nos deparamos com algumas no Dicionário de Filosofia editado Nicola Abbagnano, tão somente 

uma é suficiente para aclarar nossa questão: “A unidade ou a identidade que fecha uma tríade dialética é uma 

conexão objetiva” (ABBAGNANO, 2007, p. 907). Evidentemente procuramos, tão só, salientar que quando 

utilizamos o termo estamos preocupados com o sentido filosófico propriamente. 
16 Segundo da dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Goiânia, embora 

pequena, aumentou rapidamente e em 1960 a população da cidade triplicou, passado de 48.166 pessoas em 1940 

à 153.505 em 1960.  



33 

 

 

é assinada a Lei nº 546, que autoriza o coronel Edmundo José de Morais, 

empreiteiro da Companhia Auto-Viação Goiânia a construir uma estrada e nela fazer 

transitar automóveis. Em março de 1918 é iniciado esse serviço entre Roncador (que 

era o ponto terminal da Estrada de Ferro de Goiás) até a capital goiana (STIEL, 

2001, p. 51). 

 

Segundo, percebemos que a centralização17 do poder político foi fundamental para 

garantir a “saúde” e o crescimento de Goiânia, conquanto se observe a nomeação do prefeito 

Venerando de Freitas Borges em 07 de novembro de 1935 através do Decreto n° 510, “um 

jovem simbolizava e reforçava o designo do novo Goiás, tão apregoado desde 1930” 

(CHAUL, 2010, p. 246). Com efeito, a centralização do poder de “mando” deve ser 

compreendida a partir do ideário no qual se sustentava. Para Campos (2009) a Aliança Liberal 

(1929) e a Revolução de 30 chegaram à Goiás através da intervenção da coluna mineira. 

Podemos, partindo dessa constatação, designar a nomeação de Pedro Ludovico Teixeira como 

interventor federal em Goiás como ato principal de toda trama. Ao refletir sobre os embates 

políticos enredados na trajetória da Revolução de 30 em Goiás Ana Lúcia da Silva argumenta 

que,  

 

na ausência de outras classes com força social para atuarem no sentido de seus 

interesses específicos, as dissidências oligárquicas de Goiás assumiram o poder 

como exclusividade. Assim, o Estado que se estrutura em Goiás após 1930 não 

difere do anterior em termos do seu conteúdo de classe, pois nenhum segmento da 

estrutura social tem condições, pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas 

locais, de se construir como força social e pressionar no sentido de seus interesses. 

As modificações dar-se-ão na forma do Estado, pois a maior centralização no plano 

nacional pôs fim ao sistema oligárquico, e as oligarquias, mesmo subsistindo como 

força social, se subordinam ao poder central, perdendo o controle direto do Estado, 

onde é instalado um interventor, nomeado por Getúlio Vargas. No entanto, mesmo 

que o interventor tenha de obedecer certas diretrizes emanadas do poder central, sua 

base de sustentação política são as oligarquias, que de oposição no período anterior 

– às vezes somente local – passaram à situação (SILVA, 2001, p. 123).  

 

Poderíamos derivar de tal análise que os embates políticos à época passavam 

necessariamente pelo controle e caráter do Estado. Nesse sentido, a construção de uma base 

política em Goiás passava pela depreciação do “Caiadismo”. Logo após a sua nomeação 

enquanto interventor, a saída encontrada por Pedro Ludovico para minar as forças de oposição 

foi intervir em todos os municípios do Estado, nomeando cada prefeito com o objetivo de 

                                                 
17 Deve-se reconhecer que a centralização do poder não era exclusividade de Goiás, mas uma característica do 

período em causa. Sobre esse aspecto Campos (2009) pondera que “a centralização política, uma das 

características do período posterior a 1930, marcado pelo fechamento do Congresso, pela perda de autonomia do 

Estado, contou em Goiás com a atuação de um político, que, em diferentes momentos, afirmou a necessidade de 

governos fortes, chegando a defender regimes ditatoriais” (p. 13-14). Ideias essas do interventor Pedro Ludovico 

Teixeira.  
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fortalecer e compor às oposições locais. Mas, cabe ainda refletir sobre a oligarquia e sua 

relação com o Estado após 1930 em Goiás. 

Para Campos (2009), na concepção de Silva (2001), a oligarquia confunde-se com 

“poder tradicional”, oriundo de grupos políticos que residiam no campo. Contudo, a crítica 

avança na direção de estabelecer que com a construção de Goiânia foram enredados novos 

dinamismos, ou seja, houve incremento da economia, alteração dos fluxos migratórios e, 

principalmente, mudança na relação estabelecida com o poder central que alterou 

significativamente a relação do Estado com as classes dominantes em âmbito regional, 

projetando-se, “na questão do controle político, acima de uma pura relação de classes” 

(CAMPOS, 2009, p.14-15).  

Esses são aspectos que estão na base dos embates que se deram em torno da 

construção de Goiânia, nesse aspecto poderíamos redarguir que a cidade nasceu sobre a batuta 

do poder do Estado e, principalmente, da dominação burguesa. Para Campos (2009, p.13) a 

cidade é como o bastião do poder instituído uma vez que “teve sua origem no Estado, ou seja, 

no poder executivo, [e] se constituiu, ao mesmo tempo, como fruto do poder que a 

Interventoria investiu em Pedro Ludovico, como alicerce de sua força política”.  

Dentre os vários aspectos que circunscreveram a construção de Goiânia nos 

embates políticos pelo poder no Estado destacamos alguns que consideramos relevantes para 

compreender o surgimento do transporte coletivo em Goiás. Interessa-nos pôr em relevo o 

conjunto de expedientes políticos que se identificam diretamente com a construção desta 

cidade. Entretanto, não deixamos de considerar a relevância das alianças políticas as quais 

Pedro Ludovico se valeu incessantemente durante os quinze anos em que esteve à frente do 

executivo estadual (CAMPOS, 2009).  

Uma das estratégias adotadas, em 1931, foi a elaboração do “Regulamento dos 

Serviços de Saúde Pública”, no qual condenou a cidade de Goiás em razão dos problemas 

estruturais herdados de sua construção, que ocorreu durante o período da mineração 

(CAMPOS, 2009). Entretanto, o argumento referente aos problemas estruturais de Goiás, 

sobretudo os sanitários, já pairavam sobre a cidade desde o século XIX. É o que atesta Chaul 

(2010, p. 224-225) ao evocar as críticas direcionadas a Goiás, proferidas por Miguel Lino de 

Morais18, que caracterizava a cidade a partir de seu fraco comércio, fragilidade do sistema de 

transporte, sua localização entre serras e, evidentemente, as moléstias que assolavam a 

população Vilaboense. O autor traz à reflexão a fala de Gustavo da Paixão, em 1890, quando 

                                                 
18 Governador de Goiás entre os anos de 1827-1831. 
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este era presidente da província. Os elementos abarcados pelo seu discurso repousavam sobre 

a ausência de quaisquer tratamentos sanitários para o esgoto da cidade, consequentemente, se 

despejava os dejetos diretamente no Rio Vermelho. Assim, “necrópole” era como o presidente 

via a província, sintetizado como o pior lugar para se habitar.  

Analisar a estratégia de poder de Pedro Ludovico é fundamental para a 

compreensão do significado da mudança da capital para Goiânia. Assim temos como 

relevante o momento no qual o interventor lançou o projeto político para o debate – do grupo 

o qual se alinhava (a esse respeito o discurso proferido em Bonfim, em 04 de julho de 1932, 

explicitou sua intencionalidade).  

A localização geográfica de Goiás era também alvo de crítica e compósito do 

argumento que legitimava a mudança. Movido pela negação absoluta de Goiás, inclusive de 

sua representação urbanística, o governo intervencionista através do Decreto nº 2.737 de 20 

de dezembro de 1932, instituiu uma comissão com a prerrogativa de realizar estudos 

necessários com vistas a encontrar o lugar apropriado para edificação da nova capital. Desse 

modo, considerando a influencia que a mudança da capital proporcionaria no pleito eleitoral, 

Pedro Ludovico, mais uma vez por decreto, assinou, em 18 de maio de 1933, o Decreto nº 

3.3359 que prescreveu as bases para construção da nova capital. É interessante perceber que 

aí estavam expressos elementos chave que caracterizam a concepção de Goiânia como 

materialização da modernidade e do planejamento racional (CHAUL, 2010). 

No que se refere à situação política a mudança estava respaldada no apoio de 

vários municípios e também contava com maioria na Assembleia Legislativa, quando o 

partido do interventor elegeu três dos quatro deputados federais na Constituinte de 1934. Sem 

dúvida esta circunstância impactou diretamente, em 1935, na sua eleição indireta, realizada 

pela Assembleia Legislativa (CAMPOS, 2009). Entretanto, o governo de Pedro Ludovico 

enfrentou contínua oposição política, sobretudo no Poder Judiciário, que se mostrou renitente 

ao projeto que criava condições para a transferência deste poder para Goiânia. Esse processo é 

analisado por Chaul (2010, p. 248) como uma declaração de guerra entre Executivo e 

Judiciário.  

A despeito da oposição crescente enfrentada pelo governo de Pedro Ludovico, é 

interessante notar que o ano de 1936 – véspera da transferência efetiva da capital – foi 

também o ano que a oposição se apresentou mais fortalecida, por assim dizer. Foi também o 

período em que Pedro Ludovico deixou transparecer com mais intensidade as regras do jogo. 

Contudo, não se tratava de um jogo a ser disputado, mas um jogo de cartas marcadas, e nesse 

ínterim não havia espaço para negociação. Entre outros aspectos um chama atenção pela 
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coincidência, ou seja, estamos às portas do golpe dado Por Getúlio Vargas em conúbio com as 

Forças Armadas, exatamente, em 10 de novembro de 1937. No ano que antecedeu o golpe, o 

que se verificou em Goiás é um expediente político, porém em outro patamar: permeado pela 

violência. Chaul (2010. p. 249) caracteriza a assunção de uma prática política de “terror”: 

 

O terror tomava conta da velha capital. Cartazes do governador eram pregados nas 

residências dos antimudancistas. Pelo poder da força de seus soldados, Pedro 

Ludovico Teixeira estabelecia o pânico e censurava as tipografias. O jogo político 

não era para ser disputado, era para ser vencido, não importando os meios. Era 

Pedro Ludovico Teixeira se adiantando ao Estado Novo.  

 

Ao considerarmos este contexto histórico surge uma inquietação: Qual o 

significado de Goiânia para esse processo? Devemos rememorar que a concretização da 

transferência ocorreu em 1937. Em 23 de março de 1937 Pedro Ludovico, com maioria na 

Assembleia, assinou o decreto de transferência da capital da Cidade de Goiás para Goiânia. 

(CAMPOS, 2009; CHAUL, 2010). 

Do ponto de vista político, como já dito reiteradas vezes, isto representava um 

novo momento para os grupos políticos que estiveram no bojo do movimento de 1930, cuja 

principal expressão era a pessoa de Pedro Ludovico Teixeira. Seria, portanto, a confirmação 

dos objetivos dos grupos em que se apoiava esta liderança. Mas, ainda no que tange a política, 

representava a cristalização de uma estratégia assentada na construção de Goiânia, ou seja, 

concretizada a mudança e seus opositores enfraquecidos, Pedro Ludovico se consubstanciava 

como a opção lógica para a Interventoria Federal em Goiás (CAMPOS, 2009; CHAUL, 

2010).  

Na esfera da economia, no estado de Goiás, Goiânia significou a mobilização de 

recursos e a principal obra do governo. Houve, como atesta Campos (2009), por vezes, 

dificuldades para edificá-la no que toca a necessidade de “mão de obra” especializada; 

escassez de recursos financeiros; falta de material suficientemente necessário para evitar 

pausas na construção. Além disso, Bernardes (2009, p. 38) ao analisar a construção da cidade 

afirma que apesar da localização topográfica estar a contento, não havia em suas 

proximidades recursos infraestruturais suficientes para abastecer uma obra desse porte.  

E quanto ao trabalho? Encontramos na análise de Bernardes (2009) aspectos que 

estabelecem minimamente as mudanças com relação ao mundo do trabalho. Para a autora os 

construtores de Goiânia não poderiam ser encerrados nas múltiplas ocupações que exerciam, 

mas “constituíam parte da classe trabalhadora urbana”. A autora alerta para o fato de que o 

urbano que se desenvolveu no processo de edificação de Goiânia é cindido pela exploração e 
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segregação de classe. Nas palavras da autora: “o urbano que aí surge é construído pela 

participação de sujeitos que, embora construtores desse próprio espaço, são privados, em sua 

grande maioria, de usufruírem da produção de seu trabalho (BERNARDES, 2009, p. 40). Não 

raro as condições de vida desses trabalhadores eram de degradação e segregação: por um lado, 

pelas relações de trabalho que permaneciam sob o jugo do coronelismo e o clientelismo, por 

outro, a partir da explícita expulsão destes trabalhadores para além do plano piloto da capital. 

Os trabalhadores residiam em casa improvisadas, sem condições sanitárias que “a margem do 

Córrego Botafogo ia se adensando à medida que novas moradias iam sendo construídas, 

formando bairros operários periféricos ao plano urbanístico. Em uma situação de segregação 

espacial urbana, no início da edificação da cidade” (BERNARDES, 2009, p. 43).  

Como podemos analisar esse conjunto de relações sociais sem mencionar o 

processo de “modernização”? Goiânia era, sobretudo, sinônimo de modernidade nos embates 

políticos entre mudancistas e antimudancistas, nesse sentido percebe-se que modernização 

implicava em negação da antiga capital em sua totalidade. Assim, encontramos entre vários 

autores reflexões sobre o sentido atribuído a modernização do estado de Goiás e a cidade de 

Goiânia como efetivação desta modernidade. Para Bernardes (2009); Borges (2009); Campos 

(2009); Chaul (2010) a modernização estava no cerne da estratégia de poder de Pedro 

Ludovico Teixeira. Entretanto, a reflexão não se encerra na dicotomia entre progresso e 

atraso, antigo e moderno, posto que o que estava em causa era a emergência de forças 

políticas que vicejavam tomar para si o controle do Estado e, consequentemente, modernizar 

as relações de poder. De outro modo, a cidade de Goiânia carregava em si a ideologia da 

modernização, não só como expressão das disputas locais, uma vez que estas recebiam 

estímulos de fora, notadamente do movimento de 1930. Assim, foi propalada como mote de 

progresso, desenvolvimento, planejamento, em contraposição ao atraso, ao velho, ao 

irreparável que repousava sobre a cidade de Goiás19. Nesse caso concordamos com Borges 

(2009, p 189) ao analisar a transferência da capital. 

 

Modernizar as relações de poder e de trabalho no estado passa a ser um imperativo 

no discurso dos novos dirigentes. Slogans de progresso são contrapostos, com 

insistência, às imagens de atraso representadas pelas antigas condições dominantes, 

entre elas a sede da capital na cidade de Goiás. Assim, são construídas as 

justificativas para a construção de nova sede para a administração e o poder político-

econômico. O projeto de construção de Goiânia tem, portanto, razões sobretudo 

políticas, que na verdade se sobrepõem às explicações fundadas em pretextos 

                                                 
19 Para Chaul, a visão de progresso que era dominante à época também era evocada a partir da oposição entre 

“terra e progresso, rural e urbano, campo e cidade eram expressões muito usadas naquele momento de transição 

vivido por Goiás nos anos que se seguem a 1930” (2010, p. 246). 
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sanitários ou geográficos utilizados pelo interventor para angariar apoios à mudança 

da capital. 

 

Além de explicitar os embates políticos da época, a nova capital trouxe os intentos 

modernizadores que jaziam materializados em sua existência. Dito de outro modo tratou-se de 

“um símbolo de modernização e progresso no dizer dos entusiastas” (BORGES, 2009, p. 

190). Nesta mesma direção Chaul (2010, p. 256) reitera que “Goiânia expressava a 

modernidade e o progresso, e amalgamava o urbano e o rural”. Em suma, Goiânia 

consubstanciar-se-ia na força do Estado moderno que sob o solo do sertão forjaria o urbano. 

Estávamos diante do processo de construção de uma cidade e, ao mesmo tempo, 

das exigências que a vida urbana exigiria. Por um lado, o transporte coletivo conformava-se 

como uma necessidade típica do contexto urbano; de outra parte, a introdução e consolidação 

do transporte coletivo em Goiânia permaneceria dependente dos aportes econômicos, bem 

como institucionais do Estado. Portanto, ao principiar nossa reflexão notamos como às 

múltiplas relações catalisadas pela expertise do grupo que se projetava ao poder do estado 

recebia estímulos “de fora”, isto é, da união. Destarte, para não defraudarmos a história é 

forçoso nos reportarmos aos aspectos mais pronunciados no tocante ao desenvolvimento do 

transporte coletivo no Brasil, com desígnio de viabilizar as interconexões entre a concepção 

de transporte coletivo consubstanciada na construção de Goiânia e naquilo que se explicitava 

enquanto tendência para os entes da federação, a partir da União.  

 

 

1.2 A trajetória do transporte coletivo 

 

A trajetória do transporte coletivo em Goiás tem seus laços enraizados na 

construção da cidade de Goiânia, mas, em todo caso, o transporte coletivo tem antecedentes 

que – não obstante a distância geográfico-temporal – se impõe à análise. 

O transporte coletivo que nos é contemporâneo é tributário de um processo que se 

inicia no século XVII. Decerto incorreríamos em uma tautologia se o itinerário analítico 

adotado repousasse na descrição deste processo que, além de ser um exercício fastidioso, 

deslocaria o sentido de nossas intenções. Mas, a forma transporte coletivo apresenta-se de 

maneiras diferentes na história, Stiel (2001), por exemplo, afirma que no Império Romano 

formas de transporte coletivo concorriam com as bigas, entretanto, os chamados carpetum 

desapareceram junto com o Império. Evidentemente não há a mínima intenção de se justificar 
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com isso o transporte coletivo nas grandes cidades mundo afora, mas tão somente a intenção 

de fazer sobressair-se que a “forma transporte coletivo” no seu processo de criação e 

consolidação na sociedade capitalista não consistiu num “raio no céu sem nuvens” (MARX, 

2011, p. 31). Mas, é inegável que a introdução do motor, inicialmente a vapor, aposenta todos 

os veículos tracionados por animais, entretanto, o conceito de transporte “para todos20” 

(omnibus) permaneceu.  

O transporte coletivo – ou de passageiros – fez das carruagens os primeiros 

veículos pelos quais as pessoas transitavam de um lugar a outro pelas cidades. Contudo, as 

distâncias percorridas eram menores, o trânsito e a concentração populacional assumiam as 

condições específicas de seu tempo. Desse modo foi possível, em 1627, o seguinte fato: 

“algumas viaturas públicas circulavam em Paris, porém não tiveram êxito, pois o público não 

as aceitou e a empresa fechou” (STIEL, 2001, p. 20). Além deste empreendimento houve 

ainda neste mesmo século duas outras tentativas de constituir em Paris esse tipo de transporte. 

Merece destaque a contribuição de Pascal que “concebeu a ideia dos ônibus (ainda sem esse 

nome), em 1661. [...] O Duque de Rouanez, por sugestão de Pascal, obteve um privilégio, em 

1661, para a exploração de carruagens públicas, que circulariam em Paris, seguindo um 

itinerário, horário e tarifas preestabelecidos. A autorização foi concedida pelo Rei Luís XIV 

em 27 de fevereiro de 1662” (STIEL, 2001, p. 20). 

Evidentemente que o transporte àquela altura não se aproximava em nada com os 

veículos utilizados no início do século XX, uma vez que consistiam em carroças, duras, 

pesadas e sem o mínimo de tecnologia no tocante a redução dos impactos auferidos no contato 

das rodas de madeira com as ruas, quando muito precariamente calçadas. A segunda 

consideração sobre os primórdios do transporte coletivo ocorreu também na França, tratava-se 

de um empreendimento individual. 

 

Foi o que aconteceu em 1825. O Sr. S. Baudry, concessionário de uma casa de 

banhos localizada a cerca de dois quilômetros de Nantes, notando a escassez de 

fregueses, devido à distância, lembrou-se de oferecer condução aos moradores e 

usuários de seu estabelecimento. Colocou em tráfego um carro comprido, com dois 

bancos paralelos, puxado a cavalo, cujo percurso ia do centro da cidade de Nantes 

até a casa de banhos. Essa invenção fez tanto sucesso que em pouco temo a maior 

parte dos passageiros a utilizava apenas para se locomover de um lugar a outro, sem 

                                                 
20 O termo ônibus teve origem na França. Stiel (2001) narra à história deste termo a partir de um episódio 

ocorrido no século XIX. Nas palavras do autor: “Diz-se que por essa época existia em Nantes um negociante de 

chapéus chamado Omnes, muito procurado na cidade. Naquele tempo as casas não possuíam números e o 

comércio usava, para o conhecimento de seus fregueses, tabuletas mais ou menos engenhosas. Assim, o Sr. 

Omnes, para atrair a freguesia, mandou escrever estas palavras “OMNES-OMNIBUS”, ou seja, OMNES PARA 

TODOS. Como as viaturas do Sr. Baudry saíam da frente desse estabelecimento, o povo associou a palavra 

omnibus a elas e o nome pegou” (STIEL, 2001, p. 21).  
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intenção de usar a casa de banhos. Isso levou o concessionário a fechá-la e manter 

apenas o carro, mediante a cobrança de passagens (STIEL, 2001, p. 21). 

 

Posteriormente, em 1828, o mesmo Sr. Buadry inaugurou a Empresa Geral de 

Viaturas, neste período já conhecida como omnibus, ainda assim movida por tração animal, 

especificamente cavalos. É na Inglaterra, um ano mais tarde, que foram experimentados 

cilindros oscilantes que agiam direto sobre as rodas com o fim de reduzir a trepidação no 

interior dos “ônibus”. Além disso, no mesmo ano, nos Estados Unidos, foram colocados em 

circulação os precursores dos veículos coletivos (STEIL, 2001). Nesse contexto, existiam 

predominantemente veículos movidos por tração animal que, posteriormente, foram 

substituídos por veículos cuja força motriz já estava assentada sobre os motores a vapor, 

tecnologia tributária da primeira revolução industrial21, em princípio promovendo adaptações 

aos já utilizados nas locomotivas a vapor.  

O desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil tem como base os mesmos 

veículos utilizados na França, Inglaterra e Alemanha. O país se voltava para essa questão do 

transporte urbano na segunda década do século XIX, precisamente, em 1817, quando passou a 

circular nas ruas do Rio de Janeiro um carro com quatro rodas tracionado por mulas. No 

Brasil, o transporte coletivo iniciou com a concessão ao então sargento-mor Sebastião 

Fabregas Surigue. Stiel (2001, p.25) narra o evento assim: “O privilégio para estabelecer a 

primeira linha no Rio de Janeiro, que iria servir do Centro aos palácios da Boa Vista em São 

Cristóvão e Santa Cruz, foi obtido pelo sargento-mor Sebastião Fabregas Surigue, mediante 

aviso régio de 18 de outubro de 1817”. Com efeito, chama atenção o tempo médio gasto nos 

trajetos referidos que levava em média a razão de cinco horas e meia. 

                                                 
21Sobre o conjunto de eventos históricos cujos desdobramentos definem-se conceitualmente a Revolução 

Industrial percebemos, pois, que “a Primeira Revolução Industrial começou em fins do século XVIII e 

caracterizou-se pela substituição das ferramentas manuais por máquinas e pelas novas tecnologias como a 

máquina a vapor e a fiadeira. A Segunda Revolução Industrial, em fins do século XIX, destacou-se pela 

produção da eletricidade; pelo desenvolvimento do motor de combustão interna, de produtos químicos com bases 

científicas e da fundição eficiente do aço; e pela invenção do telégrafo e da telefonia. A Terceira Revolução 

Industrial iniciou-se durante a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da eletrônica e, em meados da 

década de 1970, com a revolução da tecnologia da informação, tendo por base o desenvolvimento da 

microeletrônica, computadores e telecomunicações. A Terceira Revolução Industrial, entretanto, se distingue das 

outras revoluções industriais porque contém em seu desenvolvimento histórico duas revoluções tecnológicas que 

alteram a natureza da atividade industrial. A Terceira Revolução Tecnológica, usualmente identificada com a 

Terceira Revolução Industrial propriamente dita, se baseia no chamado ‘binômio informática/robótica’, sendo 

portanto o que Adam Schaff denominou de ‘revolução informática’; e a Quarta Revolução Tecnológica é a que 

identificamos com a constituição das redes informáticas (ciberespaço) a partir dos novos avanços das 

telecomunicações, sendo portanto a ‘revolução informacional’. Neste caso, é correto usar a expressão ‘tecnologia 

da informação’. Uma característica decisiva da Terceira Revolução Industrial é que computadores, robôs e redes 

informacionais só têm importância real quando associados aos novos métodos gerenciais (o que coloca a 

centralidade das inovações organizacionais como toyotismo). As novas maquinas por si só não produzem nada 

de útil numa indústria. ” (ALVES, 2011, p. 16-17). 
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Em todo caso, não se impõe ao autor uma reflexão sobre o emprego das 

carruagens, gôndolas e ônibus em um contexto em que os avanços da maquinaria22 

abarcavam, por exemplo, a fabricação e a utilização de motores a vapor. Evidentemente, não 

se trata aqui de desconhecimento dos agentes imersos na estrutura estatal23. Ignorar a 

circunstâncias históricas – que, como afirma Lukács24, tem origem no cotidiano e tem, 

necessariamente, que nele se aterrar novamente – levaria à reflexão as profundezas da 

absolutização ideal do fenômeno, ou seja, a confusão entre “realidade objetiva e seu 

espelhamento imediato” (LUKÁCS, 2012, p. 27). Portanto, é importante voltarmos nossa 

reflexão ao desenvolvimento mesmo do capital que em sua manifestação é “pura aparência”, 

nesse sentido evocamos a análise de um autor que nos últimos tempos tem sido tratado como 

um “cachorro morto”. Segundo esse autor: 

 

                                                 
22 Ao refletir acerca das consequências diretas a partir da inserção da maquinaria no processo de trabalho Marx 

se vê perplexo diante da extraordinária potencialidade cristalizada nas máquinas. Prossegue o autor: “Como 

sistema articulado de máquinas de trabalho movidas por um autômato central através de uma maquinaria de 

transmissão, a produção mecanizada atinge a sua forma mais desenvolvida. No lugar da máquina isolada surge, 

aqui, um monstro mecânico, cujo corpo ocupa fábricas inteiras e cuja força demoníaca, inicialmente escondida 

sob o movimento quase solenemente comedido de seus membros gigantescos, irrompe no turbilhão furioso e 

febril de seus incontáveis órgãos de trabalho propriamente ditos” (MARX, 2013, p. 455). 
23 Nesse aspecto, em se tratando da particularidade brasileira em relação aos agentes imersos na estrutura do 

Estado é notável o estudo de Florestan Fernandes em A Revolução Burguesa no Brasil, no qual é possível extrair 

a seguinte síntese do Estado que, malgrado as diferenças regionais, esteve sob o desígnio dos interesses de uma 

classe – classe burguesa – e seus estratos de classe. Nesse sentido argumenta o autor: “Nesse contexto histórico-

social, a dominação burguesa não é só uma força socioeconômica espontânea e uma força política regulativa. Ela 

polariza politicamente toda a rede de ação autodefensiva e repressiva, percorrida pelas instituições ligadas ao 

poder burguês, de opressão e de bloqueio, a qual converte, reativamente, a própria dominação burguesa na única 

fonte de ‘poder político legítimo’. Mero reflexo das relações materiais de produção, ela se insere, como estrutura 

da dominação, no âmago mesmo dessas relações, inibindo, suprimindo, ou reorientando, espontânea e 

institucionalmente, os processos econômicos, sociais e políticos por meio dos quais as classes ou quase classes 

se defrontam com a dominação burguesa. Isso explica, sociologicamente, como e por que a dominação se erige o 

alfa e o ômega não só da continuidade do modelo imperante de transformação capitalista como, ainda, da 

preservação ou da alteração da ordem social correspondente. Ela se impõe como o ponto de partida e o ponto de 

chegada de qualquer mudança social relevante; e se ergue como uma barreira diante da qual se destroçam (pelo 

menos por enquanto) todas as tentativas de oposição às concepções burguesas vigentes do que deve ser a “ordem 

legal” de uma sociedade competitiva, a “segurança nacional”, a “democracia”, a “educação democrática”, o 

“salário mínimo”, as “relações de classes”, a liberdade sindical”, o “desenvolvimento econômico”, a 

“civilização” etc. Desse ângulo, dela provém a opção interna das classes burguesas por um tipo de capitalismo 

que imola a sociedade brasileira às iniquidades do desenvolvimento desigual interno e da dominação imperialista 

externa” (FERNANES, 2005, p. 352-353). 
24 O trecho em questão para o qual nos reportamos está presente em Para Ontologia do Ser Social, no livro a 

citação encontra-se como se segue: “Antes de tudo a vida cotidiana, ciência e religião (teologia incluída) de uma 

época formam um complexo interdependente, sem dúvida frequentemente contraditório, cuja unidade muitas 

vezes permanece inconsciente. A investigação do pensamento cotidiano é uma das áreas menos pesquisadas até 

o presente. Há muitos trabalhos sobre a história das ciências, da filosofia, da religião e da teologia, mas são 

extremamente raros os que se aprofundam em suas relações reciprocas. Em virtude disso, resulta claro que 

justamente a ontologia se eleva do solo do pensamento cotidiano e nunca mais poderá tornar-se eficaz caso não 

seja capaz de nele voltar e aterrar – mesmo que de forma muito simplificada, vulgarizada e desfigurada. (...) A 

maneira como a ciência ascende a partir do pensamento e da práxis da cotidianidade, em primeiro lugar do 

trabalho, e sempre a este retorna, fecundando-o” (LUKÁCS, 2012, p. 30). 
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O capitalismo é a produção de mercadorias no grau superior do seu 

desenvolvimento, quando até a força de trabalho se transforma em mercadoria. O 

desenvolvimento da troca – tanto no interior do país como, em especial, no campo 

internacional – é um traço distintivo e característico do capitalismo. O 

desenvolvimento desigual, por saltos25, das diferentes empresas e ramos da indústria 

e dos diferentes países é inevitável sob o sistema do capitalismo (LENIN, 2012, p. 

93). 

 

O elemento fulcral da análise acima apresentada permanece renitente até os dias 

atuais. O capitalismo ainda hoje enquanto modo de produzir e reproduzir a vida engendra 

formas de “controle social” – notadamente o direito. Diante disso, a tendência totalizante e 

totalitária do capital deve impor-se, inevitavelmente, “de forma extremamente discriminatória 

a favor dos mais poderosos e, assim, não só preserva como agrava as desigualdades 

opressoras do passado” (MÉSZÁROS, 2014, p. 35). Ademais, o capital desde a segunda 

metade do século XIX dava mostras de seu movimento imanente, no sentido de mundializar-

se, transnacionalizar-se a partir da consolidação dos Estados Nação e, principalmente, a partir 

da formação de monopólios e a consequente exportação de capitais que influencia e dinamiza 

o desenvolvimento dos países que recebem semelhantes investimentos. Evidentemente o 

pressuposto é de que os países atrasados – do ponto de vista capitalista – já estivessem 

absorvidos pelo capitalismo mundial. São estes os aspectos que se apresentam como 

fundamento da análise de Lênin, ou seja, há no capitalismo diferenças nacionais que a 

mundialização da “totalidade sistêmica” do capital não pode eliminar – isto é, há no 

capitalismo um desenvolvimento desigual. 

Para demarcarmos o que efetivamente pretendemos dizer quando falamos do 

desenvolvimento desigual nos apoiamos sobre a análise que Marx expõe em O Capital. 

Considerada em si, a reflexão aparentemente não está relacionada com nossa discussão, 

contudo, esta aparência esmaece, uma vez que opera a destruição da mistificação que paira 

sobre o desenvolvimento das forças produtivas e a consequente liberação de homens e 

mulheres do trabalho, contanto que a apropriação ou emprego de tecnologia esteja a reboque 

de interesses e circunstâncias específicas. Marx diz:  

 
[...] Os ianques inventaram máquinas britadeiras, mas os ingleses não as utilizam 

porque o “miserável” (“wertch” é a expressão que a economia política inglesa 

emprega para o trabalhador agrícola) que executa esse trabalho recebe como 

pagamento parte tão ínfima de seu trabalho que a maquinaria encareceria a produção 

para o capitalista. Na Inglaterra, ocasionalmente ainda se utilizam, em vez de 

cavalos, mulheres para puxar etc, os barcos dos canais, porque o trabalho exigido 

para a produção de cavalos e máquinas é uma quantidade matematicamente dada, ao 

passo que o exigido para a manutenção das mulheres da população excedente está 

abaixo de qualquer cálculo. Por essa razão, em nenhum lugar se encontra um 

                                                 
25 Itálicos nossos.  
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desperdício mais desavergonhado de força humana para ocupações miseráveis do 

que justamente na Inglaterra, o país das máquinas (MARX, 2013, p. 467). 

 

Com efeito, a existência de determinada tecnologia não significa a aplicação 

necessária ao processo de trabalho, uma vez que sendo o capital uma relação social – mais do 

que isso, se configura em “uma força social26” – a tendência é tornar mais aviltante o processo 

de trabalho e, portanto, o vilipêndio é transformado “em uma realidade cotidiana 

intransponível” (LUKÁCS, 2003, p. 205). Portanto, a produção de motores a vapor não 

implicou em uma transição imediata de tecnologia do “país das máquinas” para o Brasil. Isto 

é, o dinamismo forjado pela empresa capitalista na qual “as estruturas econômicas, sociais e 

políticas da sociedade colonial não só moldaram a sociedade subsequente: determinaram, a 

curto e a longo prazos, as proporções e o alcance dos dinamismos econômicos absorvidos do 

mercado mundial” (FERNANDES, 2005, p. 180).  

Esta digressão justifica-se em razão do acúmulo diferencial na apropriação de 

tecnologia disponível de uma época, condicionada a inserção daquele país no mercado 

mundial. Quando no século XVII na Europa se empregava carruagens, ônibus, gôndolas e – 

não esqueçamos – a forma de concessões também seguia o designo dos privilégios de 

nascimento, no Brasil, exatamente no século XIX, no Rio de Janeiro a tecnologia fora 

empregada importada da França – em uma época na qual o motor a vapor já existia desde ó 

fim do século XVII. Ou seja, há mais de cem anos, visto que o transporte coletivo principia na 

então capital do país, no ano de 1817. Outro aspecto que merece destacarmos é o controle 

privado do transporte coletivo, dado que o Estado sopesou em direção à regulamentação, 

legislação e fiscalização, e logrou para a iniciativa privada a operação, exploração e controle 

do transporte coletivo. 

Assim, o epicentro do desenvolvimento de tecnologia, acomodações, ajustes e as 

invenções que conformou o que conhecemos como o ônibus hodierno foi a Europa e, como já 

mencionado, começaram a partir da produção de carruagens, notadamente na França e 

Inglaterra. Posteriormente, com advento da produção de motores a vapor, houve uma 

significativa participação da Alemanha. A partir de tentativas de acoplar motores a vapor a 

carruagens; motores produzidos inicialmente para a indústria. Além disso, em Mannheim – na 

Alemanhã – Karl Benz, fundador da Benz & Cia, em 1883 desenvolveu um motor alimentado 

por combustível, ar e gás que três anos após ter a produção industrializada, em 29 de janeiro 

                                                 
26 Compreendemos o conceito de capital nos seguintes termos: “o capital é um produto coletivo e só pode ser 

mobilizado pela atividade comum de inúmeros membros e, em última instância, apenas pela atividade de todos 

os membros da sociedade” (MARX & ENGELS, 2011, p. 49). 
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de 1886, patenteou o que ficou conhecido como primeiro veículo útil do mundo, com três 

rodas e movido a gás (STIEL, 2001). Contudo, tal invento não atrapalhou a produção de 

motores a vapor, pois “no início do século XX, a tração a vapor equipava 40% dos veículos 

rodoviários motorizados de passageiros” (STIEL, 2001, p. 23). Em resumo, um conjunto de 

fatores foi responsável pelas mudanças ocorridas no transporte coletivo, cujo epicentro 

localizou-se na Europa – notadamente França, Inglaterra e Alemanha – e Estados Unidos. Em 

Batista (2002) verificamos este fato para o Brasil quando o autor diz que:  

 

Ao que consta, foram os ingleses em 1848, os primeiros a substituírem a tração 

animal dos bondes pela mecânica. Naquele ano circulou na cidade de Bristol um 

desses veículos puxado por máquina a vapor, transportando 60 passageiros. O maior 

aperfeiçoamento, porém, foi o emprego da eletricidade, o que se verificou, pela 

primeira vez, em 1881, em Paris. Afinal, em 1884, apareceu na cidade de Cleveland, 

nos Estados Unidos, o primeiro bonde elétrico propriamente dito. Desses veículos 

modernos, o que circulou pela primeira vez no Rio de Janeiro e cronologicamente, 

também em toda a América do Sul, foi o carro nº 104 de quatro rodas, da 

Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico, na tarde de 8 de outubro de 1892, pela 

sinuosa linha da Praia do Flamengo (BATISTA, 2002, p. 10). 

 

No que se refere ao Brasil percebemos de imediato que o desenvolvimento do 

transporte de passageiros, ou coletivo, durante o século XIX, esteve sob o controle do Império 

e do governo das províncias, uma vez que nenhuma empresa ou indivíduo poderia explorar o 

transporte de passageiros alheio a tutela do Estado. E, em 1841, institui-se em Recife o 

transporte de passageiros, nos mesmos padrões empregados no Rio de Janeiro. Em Salvador 

através da Lei nº 223 de 03 de maio de 1845 fixaram-se a outorga para exploração do 

transporte de passageiros por dez anos para Francisco Antônio Filgueiras; e em Santos, SP, as 

gôndolas são introduzidas por um comerciante italiano Luis Massoja; a valer no Maranhão, 

em 1870, dá-se a exploração para José Maria Barros (STIEL, 2001). No transcurso 

apresentado são introduzidos cerca de 20 modelos de carruagens, dentre eles existiu um que 

chama atenção pelo seu formato. Um veículo sem rodas, com dois varões presos a dois 

animais um na frente e outro atrás, sua dimensão era a de uma cadeira coberta e ainda 

necessitava de homens a pé guiando os animais. Este tipo de carruagem surgiu a partir de 

meados do século XVII e persistiu até os fins do século XVIII. 

Duas ponderações merecem ser feitas: i) até os fins de século XIX o transporte 

coletivo, ou de pessoas, não esteve entre as prioridades do Estado; isso fica evidente quando 

focalizamos o caráter das concessões que, via de regra, se outorgava mediante decretos a 

indivíduos; ii) tratava-se de um serviço de custo elevado e que não pretendia atender toda a 
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cidade, em razão dos itinerários exíguos. Ademais, as empresas, quando existiam, se reduziam 

a figura do agente que possuía a outorga do Império ou do governo provincial.  

O declínio do transporte por carruagens está ligado à inovação que o bonde 

puxado a burro representou perante a carruagem, de tal modo que se considera como a 

principal ameaça a sua existência. Stiel (2001) descreve que desde 1861 no Rio de Janeiro  

 

Começam então as concorrências de outros tipos de transporte, em franca atividade, 

como diligências e gôndolas – veja a seguir –, e o nascente bonde a burro. Com isso 

o movimento sensivelmente, vendo-se a companhia obrigada a suprimir o tráfego de 

algumas linhas. Não podendo lutar contra os bondes, foi aceito o convênio de 

manter uma linha em correspondência com a dos bondes na praia de Botafogo a Três 

Vendas, na Gávea, tendo nessa época (1868) cessado o tráfego dos ônibus no centro 

da cidade (STIEL, 2001, p. 32). 

 

Sobre este aspecto Castro (2000) analisa pontualmente as dificuldades do 

transporte coletivo, notadamente referindo-se aos bondes na cidade de Campinas:  

 

[...] os primeiros registros da exigência de melhores serviços indicam que, desde 

1955 a população se ressente com a qualidade do serviço oferecido, isso sem 

mencionarmos a ausência de horários e os descarrilamentos dos antigos “bondes de 

burro” (CASTRO, 2000, p. 10).  

 

Neste contexto histórico social é imprescindível denotar que, concatenando-se ao 

enfraquecimento do transporte de passageiros por carruagens, gestavam-se mudanças na 

sociedade brasileira à época. Para Castro (2000) tais mudanças materializavam a emergência 

do Estado burguês, definido pelo autor como um “tipo de Estado baseado no novo direito que 

transforma todos os indivíduos em sujeitos de direito, capazes de estabelecer livremente 

relações contratuais e na abertura do aparelho de Estado a todas as classes sociais” (CASTRO, 

2000, p. 4). Tal circunstância é datada entre 1888 e 1891, mas, não obstante o entendimento 

do autor é forçoso dizer que tal definição só se sustenta em terreno ideal. Optamos, portanto, 

por considerar a emergência do Estado burguês a partir da ilação prospectada por Fernandes: 

 

Nas “sociedades nacionais” dependentes, de origem colonial, o capitalismo é 

introduzido antes da construção da ordem social competitiva. Ele se defronta com 

estruturas econômicas, sociais e políticas elaboradas sob o regime colonial, apenas 

parcial e superficialmente ajustadas aos padrões capitalistas de vida econômica. Na 

fase de ruptura do regime colonial, tais estruturas alimentaram e tornaram possível a 

adaptação aos dinamismos econômicos do mercado mundial, que na realidade 

desencadeiam e condicionam a transição, e servem de base à gradual formação de 

uma economia nacional “independente”. A intensidade e os efeitos estruturais ou 

dinâmicos dessa fase dependem, naturalmente, da herança econômica, cultural e 

política recebida da época colonial (FERNANDES, 2005, p. 179-180). 
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Essas considerações de Florestan (2005) sugerem que a economia, o Estado e a 

cultura sofrem os dinamismos da sociedade burguesa emergente, mas, sobretudo deixa a olhos 

vistos que a sociedade colonial já é em si uma manifestação subjacente da sociedade 

burguesa. Consequentemente, a cristalização de princípios liberais tais como: direito, 

liberdade e, implicitamente, competição, estão condicionados a herança histórico social, 

política e cultural do período colonial. 

Assim, mais do que uma reconstrução meramente narrativa da história, pretende-

se nesse trabalho empreender a análise de que o transporte de pessoas, ou coletivo, esteve sob 

a zona de influência do processo de consolidação da “sociedade competitiva”, de tal sorte que 

a introdução do bonde a burro teve uma existência curta, em razão dos dinamismos 

engendrados à medida que se tornou sólido o fornecimento de energia elétrica e, 

posteriormente, com o golpe final do motor a combustão interna que selaram a participação 

dos “bondes a burro” na história do transporte coletivo e pré anunciaram o capitalismo 

“moderno”.  

O efeito mais direto que tais inovações tecnológicas impuseram está imbricado ao 

aspecto sócio dinâmico no qual foi se estruturando a forma estritamente capitalista, o qual foi 

engendrando a exploração do transporte coletivo. Percebemos que semelhante processo pode 

ser datado com “um quarto de século de atraso, quanto às datas de referência que os 

historiadores gostam de empregar – a Abolição, a Proclamação da República e as inquietações 

da década de 1920” (FERNANDES, 2005, p. 239). Portanto, há um conjunto de 

transformações contíguas às relações sociais que engendram, consequentemente, mudanças na 

economia, tecnologia, cultura e política. Expressões de um poder que se manteve em latência, 

mas ao confrontar-se abertamente com a sociedade colonial consubstanciou-se em estruturas 

vacilantes, cinzentas, nas quais não foi possível encontrar “a dominação burguesa” e o “poder 

burguês” sem manhas ou nódoas. Em outras palavras, a consolidação da dominação burguesa 

teve por necessidade impor-se; enquanto havia em disputa aberta a hegemonia do processo 

coube a burguesia emergente promover acomodações para evitar conflitos explosivos que se 

projetassem diretamente “contra a ordem”. Nesse ínterim, o certame convergia para o Estado. 

Florestan Fernandes afirma que “ao contrário de outras burguesias, que forjam instituições 

próprias de poder especificamente social e só usam o Estado para arranjos mais complicados e 

específicos, a nossa burguesia converge para o Estado e faz sua unificação do plano político, 

antes de converter a dominação econômica” (FERNANDES, 2005, p. 240).  

Nesta mesma direção Fausto (1970) analisa o sucedâneo de acontecimentos 

históricos que engendraram o que é definido como Revolução de 1930 – a despeito de ser 
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conferido este título – logrou êxito em razão da associação das classes dominantes com o 

capitalismo americano. Contudo, o autor desloca o eixo da interpretação do eixo Rio-São 

Paulo, salientando que na região sul do país havia o “reino dos trusts americanos de carnes, 

Armour & Swift. E foram precisamente as camarilhas do Rio Grande do Sul27 a principal 

força motriz da chamada ‘Revolução’ de 1930” (FAUSTO, 1970, p. 17). Com efeito, o 

sentido de sua reflexão aproxima-se da análise de Florestan Fernandes (2005), abarcando, a 

nosso ver, o fundamental do todo o processo. Ou seja, a “revolução” deveria criar condições 

necessárias para a expansão e a consolidação do capitalismo e da dominação burguesa, além 

disso, o autor critica interpretações dualistas que transportaram diretamente para a revolução 

de 1930 o conflito existente entre a burguesia industrial e a Velha República. Para Fernandes 

(2005) esta faceta da revolução ganha contornos decisivos e críticos, segundo ele, as 

interpretações existentes “fora da sociologia marxista” pressupunham a oposição direta entre 

burguesia ascendente e aristocracia decadente e caduca. Contudo, ele argumenta que “ao que 

parece, o importante e decisivo não está no passado, remoto ou recente, mas nas forças em 

confronto histórico, em luta pelo controle do Estado e do alcance da mudança social” 

(FERNANDES, 2005, p. 246). 

Efetivamente no século XX ocorreram as principais mudanças no que diz respeito 

à estrutura, motorização e, sobretudo, a disposição para construção integral do ônibus,  

 

veio a se tornar conhecido como monobloco; também surgiu o freio pneumático e 

adotou-se o motor entre eixo. Um grande acontecimento para os caminhões e 

ônibus, este ainda embriões em 1922, foi a utilização do motor a óleo diesel e a 

iniciativa de um fabricante da California ao construir um chassi especificamente 

para ônibus, pois até então os coletivos usavam o mesmo modelo de chassi 

produzido para caminhões. O novo modelo de chassi era 30 cm mais baixo, para 

facilitar o embarque e desembarque. Apresentava, também, entre-eixo mais longo e 

bitola mais larga. Nos anos 30, o motor foi deslocado para balanço traseiro, 

iniciando-se também o uso de motor a diesel de dois tempos. Os anos 50 trouxeram, 

para o ônibus, diversos melhoramentos, entre os quais a direção hidráulica, a 

transmissão automática, os pneus sem câmara e a suspensão a ar (STIEL, 2001. p. 

24). 

 

Este é o ensejo apropriado para passarmos à etapa em que se consolidaram os 

sistemas de transporte coletivo Brasil afora e, consequentemente, o período de elaboração do 

processo organizativo das empresas de ônibus do país. Este, sem dúvida consistiu noutro 

patamar no qual houve mudanças no que diz respeito à tutela do Estado.  

                                                 
27 Ao refletir sobre a relevância política do Rio Grande do Sul o autor faz a seguinte análise: “No nível político, a 

Frente Única Gaúcha, reunindo libertadores e republicanos em torno da candidatura de Getúlio Vargas, é uma 

composição de velhos oligarcas da política estadual e alguns jovens que surgem no interior das agências 

partidárias, mais como equipe de substituição do que de ruptura” (FAUSTO, 1970, p. 39).  
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No que se refere à dinâmica do transporte coletivo e sua institucionalização por 

um lado; e por outro, no desenvolvimento das Viações, percebe-se dois eixos que se 

entrecruzam e imbricam-se. De acordo com a visão de Brasileiro; Henry (1999) significa a 

correlação entres sujeitos, os quais estão imersos no universo das mudanças urbanas, 

econômicas e político-cultural, bem como o desenvolvimento interno das empresas, ou seja, 

no processo de organicidade e aderência em relação aos outros sujeitos.  

Para Henry (1999) a lógica fundamental do transporte coletivo no Brasil perpassa 

diferenças inerentes às múltiplas realidades associadas ao binômio da economia política 

clássica, sintetizada na oferta e na demanda, isto é, produção e consumo, bem como 

influencias exógenas. A análise do autor caracteriza o transporte coletivo como um sistema, a 

partir da metáfora do “funil invertido”. Há nesse tocante uma consideração pertinente: uma 

vez que o transporte coletivo é caracterizado como um “funil invertido” assume-se de saída à 

polarização expressa na oposição entre usuários/trabalhadores de um lado, e empresas e 

Estado, de outro. Contudo, essa consideração deixa de lado que a polaridade permanece 

atrelada a um eixo – sistema de transporte coletivo no Brasil – e o que se percebe é que presos 

ao eixo os polos permanecem necessariamente imbricados, cuja fricção é inevitável. Portanto, 

a oposição entre os sujeitos, quando considerados em sua totalidade, assume contornos 

políticos uma vez que são mediatizados de um lado, pela “oferta e demanda” e, de outro, pelas 

necessidades de mobilidade de usuários/trabalhadores. 

As duas perspectivas estão permanentemente entrecruzadas porque qualquer 

análise que tenha a pretensão de desvelar as relações subjacentes ao transporte coletivo em 

âmbito nacional deve estar atenta à concatenação composta por múltiplos sujeitos envolvidos 

nesse processo (trabalhadores; usuários/trabalhadores, Estado e Empresas). Portanto, há um 

universo “sócio dinâmico” no qual repousam os diversos sujeitos em questão: trabalhadores 

(motoristas e usuários); empresas e suas formas orgânicas (sindicatos patronais e consórcios); 

Estado. Este conjunto de sujeitos se condensa em uma totalidade de complexos para dar 

forma, por um lado, em âmbito nacional, às políticas referentes ao sistema de transporte 

coletivo e, por outro, na esfera local, constitui-se no tronco que sustenta os sistemas de 

transporte coletivo, qual seja: a colaboração, ora explícita, ora escamoteada entre Estado e 

empresariado.  

A análise sugerida impõe expormos quais foram às políticas para o transporte 

coletivo no Brasil; bem como estas favoreceram e/ou intensificaram o desenvolvimento 

privado do transporte coletivo. Nesse sentido, indagamos o seguinte: ao considerarmos o 



49 

 

Estado como indutor de um tipo de transporte coletivo – transporte coletivo através de ônibus 

–, devemos questionar a que se deveu semelhante “intervenção”? 

De imediato podemos imaginar uma política homogênea, mas verificamos que se 

a revolução de 1930 significou um novo momento para o transporte coletivo no Brasil, isto 

não implicou em políticas que priorizassem este setor, ao contrário, o impulso modernizador e 

industrialista brasileiro não se configurou em um impulso direto para o fortalecimento do 

transporte coletivo, de tal sorte que só a partir da década de 1970 é que o Estado – através da 

União – se voltou para o transporte coletivo como e enquanto necessidade social.  

Nesse ínterim, destacamos a revolução de 1930 e seus desdobramentos, pois 

incidiram sobremaneira no desenvolvimento do país (FAUSTO, 1970). Precisamente por isso 

o transporte coletivo foi atingido em cheio sem, contudo, constar nos planos de modernização 

da sociedade brasileira. À medida que avançamos neste sentido, a exigência de delinearmos 

minimamente o período em questão se torna necessário. Assim, nos valemos da análise de 

Fernandes (2005), para o qual este processo converge para a consolidação da dominação e do 

poder burguês; dinamizado pela concentração das várias burguesias em áreas específicas e 

importantes:  

 

a transição para o século XX e todo o processo de industrialização que se desenrola 

até a década de 1930 fazem parte da evolução do capitalismo competitivo. O eixo 

dessa evolução como se sabe, estava no esquema de exportação e de importação 

montado sob a égide da economia neocolonial. A influência modernizadora externa 

se ampliara e se aprofundara; mas ela morria dentro das fronteiras da difusão de 

valores, técnicas e instituições para a criação de uma economia capitalista satélite 

(FERNANDES, 2005, p. 243). 

 

Não obstante, esse impulso modernizador eclodiu promovendo acelerado 

crescimento econômico – pelo menos nas grandes cidades da época – garantindo ao transporte 

coletivo urbano terreno fértil para seu desenvolvimento. Portanto, o crescimento populacional, 

a expansão urbana, a promoção de rodovias e a aberturas de avenidas para circulação de 

automóveis, beneficiaram as Viações que assumiam a prerrogativa de transportar a classe 

trabalhadora expulsa para a periferia da cidade “modernista” (BATISTA, 2002). Além disso, 

foi importante a convergência da mercantilização do trabalho assalariado, bem como das 

relações capitalistas de produção enquanto pivôs da, então nascente, revolução “urbano-

comercial” (FERNANDES, 2005).  

O quadro global que abrange a primazia dada ao modal ônibus em detrimento das 

ferrovias e bondes repousa sobre quatro aspectos: i) redução do capital estrangeiro investido 

nas ferrovias a partir de 1920; ii) a pressão externa provocada pela crise de 1929; iii) a 
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bancarrota dos bondes também acelerada pela crise, acrescendo-se a redução na receita e as 

constantes manifestações pela contenção das tarifas; iv) o crescimento das cidades e a 

consequente incapacidade dos modais existentes. Tendo em vista esses apontamentos 

percebemos que os impactos sobre o transporte coletivo estavam intrinsecamente associados 

ao desenvolvimento da indústria, especialmente, a automobilística que exerceu influência 

direta sobre o Estado:  

 

Neste contexto, os meios modernos de transporte continuam a dinamizar a 

economia, sobretudo sua base exportadora, mas também a industrialização 

incipiente. Mas surge uma nova tecnologia que produz um enorme impacto sobre o 

desenvolvimento do sistema de transporte e de toda a economia: é o automóvel (em 

nosso programa de pesquisa, não nos dedicaremos, ao menos em um primeiro 

momento, ao transporte aéreo). No Brasil, a motorização de parte significativa das 

massas urbanas ocorreria apenas mais tarde; contudo, nessa parte inicial do Século 

XX, o automóvel produz primeiramente a decadência das ferrovias, eis que essas 

foram destronadas da posição monopolista de constituir a única tecnologia moderna 

de transporte terrestre (ARAGÃO et al, 2001, p 100). 

 

Essa caracterização expressa à ausência de uma política direcionada para o 

transporte coletivo, mas, sobretudo, explicita as prioridades da mudança social empreendida 

pela revolução burguesa. Batista (2002) ratifica nosso entendimento ao traçar o panorama do 

transporte que, de 193028 a 194529, reduziu-se a promoção de rodovias, cuja responsabilidade 

jazia sob o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Além disso, a primeira 

lei promulgada pelo Estado data de 27 de dezembro de 1945, Lei Joppert, anunciada pelo 

Ministro Maurício Joppert da Silva à frente do Ministério de Viação e Obras Públicas, a qual 

angariou instrumentos institucionais para captação de recursos e ampliação da malha 

rodoviária do país.  

O flanco aberto pela ausência de uma política específica para o transporte coletivo 

enlaça as constatações de Brasileiro (1999), bem como de Henry (1999), de modo que a 

influência do Estado permitiu que se desenvolvesse livremente o empreendimento típico do 

                                                 
28 Concomitantemente ao dinamismo da modernização industrial há uma mudança tão significativa quanto, ou 

seja, em 1937 é desferido o golpe de Estado no Brasil que, no plano político, significou o abatimento da 

escuridão capaz de embotar os olhos mais argutos: “A dois meses da eleição, com apoio das Forças Armadas, 

Getúlio Vargas dá um golpe de Estado. Nova constituição é outorgada. O Congresso Nacional, as Assembleias 

Legislativas e as Câmaras de Vereadores são fechados. Os estados perdem autonomia, e interventores federais 

são nomeados. Com a instituição do Estado Novo, regime político centralizador, Getúlio Vargas pode 

estabelecer o controle do estado brasileiro até 1945” (CAMPOS, 2009, p. 18). 
29 O ano de 1945 é emblemático por constituir o início da breve abertura democrática que se encerra 

abruptamente com o golpe civil/militar, quando cessa a Segunda Guerra “os aliados se apresentam como 

possíveis vitoriosos, o debate político no Brasil ganha as ruas. Formam-se os partidos políticos, e o Partido 

Comunista é legalizado. A Constituinte, com ou sem Getúlio, é posta em discussão. O país se envolve em clima 

eleitoral, dada a proximidade das eleições, quando os militares depõem Getúlio Vargas, em outubro de 1945” 

(CAMPOS, 2009, p. 23).  
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transporte coletivo no Brasil – a Viação –, aliás, as mudanças inerentes a “transição do 

capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista” (FERNANES, 2005, p. 252) 

constituíram-se em apanágio necessário, objetivando desse modo a expansão do transporte 

coletivo, em conjunto com a economia. Ou seja, o complexo de mudanças socioculturais, 

políticas e econômicas conformaram a lógica do transporte coletivo brasileiro, que teve como 

leitmotiv a empresa privada, marcadamente, à Viação.  

O período que se seguiu é marcado pela continuidade desta mesma política: 

centrada no transporte individual; na expansão da malha viária. Sem embargo, após a Lei 

Joppert há um expressivo crescimento das estradas de rodagem pavimentadas, uma vez que, 

cinco anos após a promulgação da lei, o Brasil já possuía 968 km de malha viária 

pavimentada, precisamente o dobro do notado em 1945 (DNIT, 2015). O governo de 

Juscelino Kubitschek celebra a intensificação do processo de industrialização e modernização, 

não obstante uma intensa pressão interna e externa. Sobeja o desenvolvimentismo: primeiro a 

pressão interna decorrida dos “tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira” 

(FERNANDES, 2005, p. 240), acentuando os conflitos engendrados pelo ostensivo 

empreendimento com vistas a criar e fortalecer um mercado interno eivado das determinações 

inerentes ao capital monopolista. Segundo, consequentemente os conflitos sociais se 

agudizam impulsionados pela aceleração da urbanização do país, a construção de Brasília e, 

fundamentalmente, a penetração das grandes corporações estrangeiras30, dentre as quais se 

destacou a indústria automobilística.  

Visando aclarar os desdobramentos sobre o transporte coletivo verificamos que as 

maiores mudanças no setor atrelavam-se a produção de equipamentos, isto é, ônibus e suas 

peças de reposição. Devemos ressaltar que apesar dos “tempos desiguais”, no que se refere ao 

transporte coletivo, verificaram-se implicações por todo o país. De tal sorte, que o período 

subsequente, que se inicia na década de 1950 alcançando à década de 1960, é marcado pelo 

trabalho dos municípios na regulamentação dos serviços públicos de lotações e viações 

(BATISTA, 2002). 

As Viações se localizavam na vaga aberta pela ausência de uma política de Estado 

para o transporte e assim, gradualmente, emergindo como empresa individual e familiar que 

se desenvolveu justapondo-se ao Estado, e foi modernizando-se e concentrando-se sem 

                                                 
30 Para Florestan Fernandes a questão é tão clara quanto à luz do dia: “Todavia, os dinamismos da economia 

capitalista mundial, impuseram, de fora para dentro, o seu próprio tempo histórico, com seus momentos de 

verdade e de decisão” (2005, p. 253). Contudo o processo culminou “na conquista de uma nova posição de força 

e de barganha, que garantiu, de um golpe, a continuidade do status quo ante e condições materiais ou políticas 

para encetar a penosa fase de modernização tecnológica, de aceleração do crescimento econômico e de 

aprofundamento da acumulação capitalista que se inaugurava” (2005, p. 255). 
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fustigar o poder político instituído. Em todo caso, a base sobre a qual ocorreu a conformação 

da empresa de transporte coletivo – Viação – no Brasil foi forjada pela tênue coexistência das 

ações empresariais e estatais. Brasileiro e Henry (1999) caracterizam esta relação nos 

seguintes termos:  

 

(...) o caráter empresarial capitalista do transporte urbano por ônibus brasileiro 

provém tanto da ação empresarial quanto da intervenção pública. A coexistência 

destas duas dimensões, intimamente relacionadas, explica a originalidade da 

experiência da empresa brasileira, em comparação com suas congéneres latino-

americanas. Assim, a configuração da empresa capitalista brasileira pode ser 

visualizada, por exemplo, através da caracterização do processo de concentração 

ocorrida no setor nos últimos trinta anos (BRASILEIRO, HENRY, 1999, p. 145). 

 

Após um longo período relegado ao ostracismo o transporte coletivo passou a 

compor os interesses políticos do Estado brasileiro. Mas não só, houve centralização total da 

política de transportes, notadamente na União. Não raro, ao definir a peculiaridade do caráter 

empresarial do transporte coletivo brasileiro, evidenciou-se a ação privada e a intervenção 

estatal.  

De fato, houve uma mudança radical em relação ao transporte coletivo, mas à 

referida mudança foi experimentada pela sociedade como um todo. Evidentemente, tratava-se 

de conflitos políticos que não se encerravam em 1964 e, sobretudo, não começavam aí, mas, o 

golpe civil-militar fora desferido “com amplo apoio civil, foi arquitetado para garantir o 

sucesso do seu desfecho” (PRESTES, 2012, p. 103), ou seja, o que estava em causa era o 

poder político.  

Tal referência à ditadura civil-militar é necessária à medida que foi a partir dela 

que aconteceram as principais intervenções estatais no tocante ao transporte coletivo. Batista 

(2002) fornece um panorama acerca das mudanças no quadro geral do transporte coletivo. 

Vejamos:  

 

Convém salientar que até 1976 em completa omissão ao setor de transportes 

coletivos urbanos, o mesmo não foi incluído no contexto da política nacional de 

transportes sequer em nível de discurso e nem por recursos tributários do orçamento 

federal (Brasileiro et al. 1999). A crise energética obrigou o governo federal – 

precisamente o Governo Geisel – a mudar a sua estratégia na área dos transportes 

urbanos ao proceder a elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND 

(1975-1979), com transformações profundas na matriz energética. Deu-se certa 

ênfase, pela primeira vez, ao transporte urbano incluindo-o na política nacional dos 

transportes, com o aporte de recursos concretos oriundos da Taxa Rodoviária Única 

– TRU e do Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG. No 

estabelecimento do Sistema Nacional de Transportes Urbanos – SNTU, surgiram a 

Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, com a missão de coordenar os 

modais ferroviário e rodoviário urbanos de passageiros, como ente diferenciado do 
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GEIPOT31 (que, sem se retirar completamente do urbano, passou a cuidar mais das 

demais modalidades de transporte) e o Fundo de Desenvolvimento de Transportes 

Urbanos – FDTU (BATISTA, 2002, p. 13). 

 

 

Esse conjunto de medidas demonstra que a partir daí o transporte coletivo esteve 

entre as prioridades do Estado. Porém, mais profundamente o que verificamos é que ela se 

configura em uma resposta imediata à crise internacional que atingia país. O arrefecimento da 

expansão capitalista do pós-guerra (1945-73), a expansão sem precedentes do mercado 

financeiro e, ao mesmo tempo, a decisão da OPEP em elevar os preços do petróleo com o 

embargo árabe sobre as exportações de petróleo para a Europa e Estados Unidos (HARVEY, 

2012); tudo isso associado à tendência irrefreável da subsunção da produção e distribuição da 

riqueza material ao capital financeiro. Essas eram as “cores” que davam o tom e a margem de 

ação dos estados nação nesta quadra histórica. Contudo, embora este contexto internacional 

desfavorável pudesse ameaçar as pretensões do Estado para a política de transporte coletivo, 

foi justamente este o momento mais efervescente para o transporte de modo geral. Ao mesmo 

tempo em que o mundo estava em crise econômica, no Brasil o Estado beneficiou diretamente 

as empresas de transporte coletivo, uma vez que fomentou a implementação de metrôs no Rio 

de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Canalizou recursos para criação de 

corredores exclusivos para ônibus urbano, subsidiou a formação de especialistas para o setor 

e, principalmente, atuou junto aos organismos internacionais com o propósito de captar 

recursos – BIRD e Banco Mundial – direcionando a elaboração e o desenvolvimento da 

política para o transporte coletivo, em consonância com as exigências dos mesmos32 

(BATISTA, 2002). 

Evidenciou-se nesse cenário a importância do papel do Estado – a partir de 1976 – 

como indutor do desenvolvimento do transporte coletivo brasileiro, sobretudo, aquele 

realizado por ônibus. As Viações, principal agente do transporte coletivo, veem-se afetadas 

pela nova política de Estado, posto que até o momento baseavam-se em empresas de pequeno 

                                                 
31 Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT) 
32 Quanto a vertiginosa estruturação encetada pela intervenção do Estado, Batista (2002), nos oferece um 

panorama da dimensão da transformação qualitativa para o setor: “Quanto às viações, os resultados dessa 

política foram positivos à reorganização do setor privado, à acumulação de ônibus e à criação de sistemas locais 

de transportes mais eficientes: (i) –  verificou-se uma racionalização dos itinerários, das paradas e terminais e 

implantou-se uma política de subsídio para a renovação de frota;  (ii) – incentivou-se a concentração empresarial 

através do reagrupamento dos proprietários individuais em empresa de transporte; (iii) – desenvolveu-se a 

formação  de  profissionais  em  atuação  nos organismos públicos federais e locais, possibilitando intercâmbio 

técnico com o exterior através de estágios, cursos e visitas técnicas; (iv) – consolidou-se a capacitação dos 

técnicos em planejamento e operação de sistemas” (BATISTA, 2002, p. 14). 
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e médio porte33, que abruptamente foram empurradas para outro patamar de organização, 

estrutura e produção de resultados. Mas, a expansão promovida pelo Estado cessou 

rapidamente e, em 1980, iniciou-se o processo de desmonte da estrutura estatal e, 

consequentemente, abriu-se espaço para a ação privada.  

Com efeito, a já citada crise mundial e seus efeitos expõe o Brasil a pressões 

internas e externas: as pressões internas emergiam, especialmente, de setores populares – 

movimento operário, movimentos sociais – reprimidos violentamente há quase duas décadas; 

as pressões externas habitavam, sobretudo, a tendência irrefreável da queda da taxa de lucro, o 

esgotamento do padrão de acumulação hegemônico “taylorismo/fordismo”, a imposição da 

esfera financeira sobre a produtiva, logrando a concentração e fusões de monopólios e 

oligopólios, e no plano político o advento do neoliberalismo, expressão da degradação 

imanente do capital, caracterizado pela privatização do Estado, depreciação dos direitos do 

trabalho – reestruturação produtiva – com intuito de retomar o padrão de acumulação que 

jazia sobre os escombros da estrutura lacerada pela austeridade (ANTUNES, 2009). 

Neste contexto foram criadas alternativas patronais, as Viações que na década de 

1970 ainda podiam ser definidas como empresas familiares e “artesanais”, na conjuntura 

referida e, sobretudo pelos aportes financeiros e estruturais, aceleraram o processo de 

concentração e modernização institucional. Na perspectiva das empresas chegou o momento 

de forjar a estrutura patronal necessária para enfrentar a crise internacional que sobejava no 

Brasil. Ao mesmo tempo, verificou-se tendencialmente mudanças na esfera do Estado que 

foram decisivas para o país como um todo.  

Apesar da crise que se abatia sobre o país, nesse ínterim, exatamente em 1988, foi 

promulgada “A Constituição da República Federativa do Brasil”, momento histórico de 

abertura democrática e, precisamente, de redistribuição de poderes. Para o transporte coletivo 

isto significou mudança de competência no que tangenciava a organização, legislação e 

concessão de serviços, responsabilidade que ficou a cargo dos municípios. A mencionada 

mudança encontra-se registrada na Constituição no Capítulo IV, Artigo 30, inciso V, cujo 

texto versa da competência dos municípios: “V – organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial;” (BRASIL, 2008, p.34). 

                                                 
33 “Pois no caso do Brasil, fatores históricos e socioeconômicos deram origem a uma estrutura de produção de 

serviços de transporte em que grandes empresas se originaram a partir de uma oferta atomizada, do tipo artesanal 

que, predominante até os primeiros anos da década de sessenta, vem sofrendo rápidas evoluções no sentido de 

uma crescente concentração da estrutura de produção dos serviços” (BRASILEIRO, HENRY, 1999, p. 136). 
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Por um lado, a Constituição de 1988 ampliou a autonomia das municipalidades e, 

consequentemente, das empresas de transporte; enquanto no regime civil-militar toda a 

política de organização, financiamento e captação de recursos passava pelo crivo da 

centralização e das intervenções do governo autocrático. A partir da Constituição esta 

atribuição é dada aos municípios, ampliando-se as possibilidades de inovações 

administrativas e adaptações em acordo com a necessidade local, ao mesmo tempo em que se 

reduziram abruptamente os investimentos da União. Em contrapartida, no intervalo que 

abarcou os governos de José Sarney (1985-1990) e Fernando Collor de Melo (1990-1992) 

extinguiu-se a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) e o Fundo de 

Desenvolvimento de Transportes Urbanos (FDTU). 

Por outro lado, estava em curso um acelerado processo de municipalização cujo 

“momento predominante” foi à consequente organização das empresas de transporte em 

entidades nacionais. Nesse sentido, é forçoso mencionarmos que se tratava de uma resposta 

dada em face da política predatória do Estado, que tem seu ponto culminante no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que, através do Ministério dos Transportes, 

empreendeu um programa de desestatização do transporte coletivo. 

Nesta fase, que abrange toda a década de 1990, foram criadas entidades com 

intuito de contrabalançar o distanciamento da União em torno do setor de transportes, tais 

como: Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP); Associação Nacional de 

Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET); Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU); Confederação Nacional de Transportes Terrestres (CNT). Sobre 

a centralidade dessas entidades, Batista (2002) argumenta que:  

 

Desde o início, a NTU procurou ganhar adesão de federações regionais e sindicatos 

locais, montando um dispositivo de formação profissional – importante para a 

estabilidade e produtividade do setor – via SESI e SENAI e assessorando os 

organismos empresariais nas discussões acerca dos aumentos tarifários. Hoje, com 

cerca de 600 empresas indiretamente filiadas através de 19 federações regionais, a 

NTU implementa uma visão mais profissional e técnica dos problemas dos 

transportes, contratando estudos específicos, aproximando-se da ANTP, do Fórum e 

da ANPET; ao mesmo tempo, ela assume um lugar próprio no cenário nacional, 

através de publicações e serviço de imprensa, seminários e eventos públicos, com o 

propósito de definir diretrizes gerais para o setor (BATISTA, 2002, p. 17). 

 

Há duas reflexões inerentes ao desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil 

e, sobretudo, da particularidade de seu processo de formação. De um lado, o fulcro analítico 

reside em compreender que se observava um processo contínuo e heterogêneo crivado pela 

tênue relação entre Estado e Viações, cuja referência e sentido da relação alteravam-se 
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mediante conflitos internos e externos. Por outro, cabe advertir que a expansão do uso do 

ônibus esteve ligada a fixação do capital estrangeiro a partir da indústria automobilística e, 

nesse sentido, não estamos diante do fim das transformações no transporte coletivo, mas ao 

contrário, estamos diante de um contexto sem precedentes na história, no qual o controle do 

transporte coletivo repousa sobre grandes grupos empresarias.  

Aos referidos fatos devemos ainda acrescentar dois outros aspectos relevantes: 1) 

a Lei nº 10.257, de julho de 2001, que cria as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade; 2) e uma 

década mais tarde a Lei nº 12.587 de janeiro de 2012. Ambas consistiam em respostas por 

parte do Estado às necessidades urgentes no tocante ao transporte coletivo. Mas, devemos 

questionar o seguinte: ao nos depararmos com o controle e centralização de quase a totalidade 

dos modais de transporte coletivos por grupos empresarias privados, qual seria o papel do 

Estado? Qual a relevância de um pacto nacional que não repercute na dinâmica do transporte 

coletivo?  

Essas duas perspectivas aludidas anteriormente serão o fio condutor à nossa 

reflexão; até aqui procuramos analisar as políticas para o transporte durante o século XX 

porque essa discussão é fundamental à análise do nosso tema seguinte, dos momentos do 

transporte coletivo em Goiânia. 

 

 

1.3 O transporte coletivo em Goiânia: uma história em dois momentos 

 

Dedicamos este subitem a análise dos momentos do transporte coletivo em 

Goiânia, que para Batista (2002) atravessa sete estágios34. Contudo, em nossa leitura 

compreendemos que estes sete momentos podem conjugar-se em dois, que podem ser 

caracterizados pela “centrifugalidade35” do capital em associação com o Estado. Nesse 

                                                 
34 O estudo de Batista (2002, p. 5-6) caracteriza o sistema de transporte coletivo em Goiânia a partir do 

estabelecimento de sete estágios complementares, são eles: O Início do Transporte; A Crise Energética e o 

Transporte; A Implantação do SITU; A Elaboração do PDTU; Os Planos Econômicos do Governo e as 

Dificuldades no Sistema; A Participação dos Operadores Privados no Sistema; A Nova Realidade do Transporte 

Coletivo e os Informais. 
35 Para Mészáros (2015) este conceito permite uma consideração metodológica arraigada ao método marxiano 

sem, contudo, defrauda-lo, nas palavras do próprio Mészáros a questão é expressa nestes termos: “(...) Tendo em 

vista a centrifugalidade necessária de seus microcosmos materiais, os quais são esperados para garantir as 

condições de reprodução social como um todo – e dado o fato de que eles fazem isso não apesar mas 

precisamente através de suas determinações estruturais antagônicas – as formações estatais do sistema do capital 

nunca poderiam cumprir suas funções corretivas e de estabilização exigidas (e, assim, prevalecer sobre as 

tendências potencialmente perturbadoras) sem sobreporem-se a todas as resistências encontradas como um corpo 

alienado per excellence de tomada de decisão global” (p. 17). Neste mesmo sentido, a tendência centrifuga 
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sentido, nos apropriamos deste fundamento conceitual, pois intentamos identificar no 

transcurso do transporte coletivo esta interpenetração entre Estado e empresariado a partir de 

dois grandes momentos. São eles: 1) o processo em que o Estado assumiu a condição de 

“sócio supletivo”, tendência que permaneceu em franca atuação até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988; e 2) o período compreendido a partir de 199036, em que foi 

empreendido um conjunto de alterações fundamentais – muitas delas previstas no texto 

constitucional, como por exemplo, a municipalização dos sistemas de transporte coletivo. 

Em todo caso, procuramos com a divisão sugerida operacionalizar e caracterizar o 

que reputamos como “institucionalização do transporte coletivo em Goiânia e região 

metropolitana37”. Portanto, são dois os momentos em que houve mudanças na 

                                                                                                                                                         
apresentada pelas formações estatais contemporâneas ao capitalismo pode ser abarcada com recurso à notável 

metáfora do dínamo. Na física trata-se de um aparelho que produz corrente contínua, aliás, transforma a energia 

mecânica em energia elétrica. Mas, fenômenos sociais não são fenômenos físicos e, portanto, o conceito nos 

serve, tão somente, como e enquanto metáfora, ou seja, o movimento empreendido em cada um dos 

microcosmos possui intensidades distintas que consideradas a partir da totalidade soçobra os antagonismos 

imantes, deixando exposto que o movimento dinâmico dos fenômenos sociais possui tendencialmente, 

“determinações mais essenciais do processo global” (LUKÁCS, 2011, p. 313). Em que pese esta constatação e 

sua intencionalidade, perscrutamos, sobretudo, que no tocante ao transporte coletivo em cada um dos seus 

momentos verifica-se tendências do período histórico condensadas em determinações globais, p. ex., a marcha 

para o oeste, a revolução de 1930, o desenvolvimentismo. Com efeito, a metáfora referida nas linhas anteriores 

só é dotada de sentido se não se adjudicar o pressuposto elementar segundo o qual o movimento empreendido 

pelo dínamo é centrifugo, isto é, desloca-se do centro para os polos que retroagem sobre o centro.  
36 É fundamental compreendermos que a reorganização do transporte coletivo na capital esteve intimamente 

atrelada ao processo de “metropolização, que se deu no final da década de 1990. Sobre isso Moysés et al. (2008) 

diz: “Goiânia, no final da década de 1990, se depara com uma realidade que vinha sendo construída há alguns 

anos, ou seja, a constituição da sua Região Metropolitana. Essa nova realidade salta aos olhos de qualquer um 

que tenha conhecido esta cidade há mais de 10 anos atrás. E qualquer pessoa ficaria surpresa de ver essa nova 

cidade, que agora se ornou metrópole” (MOYSÉS et al., 2008, p. 41). Nesse sentido, as transformações 

institucionais espelham as mudanças na estrutura concreta da cidade, acresce-se a isso que o novo e amplíssimo 

contexto coincide com o contínuo e expressivo crescimento populacional da cidade. De acordo com o IBGE, em 

1970 a população da cidade atingiu 389.784 pessoas, ao passo que trinta anos mais tarde, no ano 2000, a 

população da cidade alcançou 1.090.737 pessoas. Tais mudanças exigiram investimentos vultosos no sistema de 

transporte coletivo para atender, precariamente, as necessidades de locomoção da população da cidade.  
37 Moysés (2004) afirma que o processo que culminou na instituição da Região Metropolitana de Goiânia remete 

a década de 1930, nesse sentido são aglutinadas desigualdades que são anteparos e, ao mesmo tempo, 

condicionantes para o desenvolvimento da região metropolitana. As desigualdades socioeconômicas, atreladas a 

questões ambientais que emergiram da ocupação do cerrado e, também, a escassez de equipamentos tecnológicos 

trazidos de “fora”. Sobre isso o autor comenta: “Esse processo repercute de forma intensa no município de 

Goiânia, cidade construída nos anos 1930 para ser a capital do Estado de Goiás. Com pouco mais de 30 anos, já 

se transforma num polo regional de médio porte, atraindo grande parte das migrações do Centro-Oeste e de 

outras regiões do país, assim como empresas ligadas ao setor comercial, de serviços e da indústria da construção 

civil. Esse afluxo de pessoas e de empresas contribuiu para a institucionalização, na década de 1980, do 

Aglomerado Urbano de Goiânia (AGLUG) que, no final dos anos 90, foi oficialmente transformado em Região 

Metropolitana. As desigualdades sociais na Região Centro-Oeste, até a década de 1960, derivavam da existência 

de um meio rural desprovido dos meios de produção modernos (predomínio do que Estevam (2000) chama de 

fazenda goiana), onde os trabalhadores utilizavam instrumentos rudimentares e plantavam visando suprir 

necessidades imediatas de suas famílias; nas cidades, a demanda crescente por mão de obra esbarrava sobretudo 

na quantidade insuficiente, sem a qualificação necessária. A partir dos anos 90, a oferta passou a ser abundante e 

a qualificação melhorou, no entanto a demanda contraiu-se, e as condições de vida na cidade tornaram-se cada 

vez mais problemáticas” (MOYSÉS, 2004, p. 2). Ao mesmo tempo que são criados novos bairros, cada vez mais 

afastados, com terrenos cada vez menores, emergem, ao mesmo tempo, espaços privados, fechados, condomínios 
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institucionalidade: o primeiro momento caracterizado por aportes estatais no que tange ao 

planejamento, execução de projetos estruturais38, investimentos e captação de recursos. Tudo 

isso conformado em secretarias de estado, empresas estatais e legislações específicas, 

contudo, a operação desde o princípio manteve-se a cargo da iniciativa privada (BATISTA, 

2002). O segundo momento foi marcado pela força do Estado neoliberal, que realizou o 

desmonte da estrutura estatal constituída no período autoritário. Reiteramos que os aportes 

financeiros nas décadas de 1970-80 fomentaram o crescimento das empresas, que permitiu 

que se ocupasse, na década seguinte, do espaço aberto pelo Estado. 

Em Goiânia ocorreram mudanças institucionais importantes: em 1997 foi extinta a 

TRANSURB empresa criada em 1976 para gerir, planejar e operar o sistema de transporte. 

Foram criadas duas novas empresas: a METROBUS responsável pera operação do eixo 

Anhanguera, e uma nova TRANSURB, como gestora do transporte coletivo. Houve ainda a 

promulgação da Lei Complementar nº 027 de 30 de dezembro de 1999, que institui a Região 

Metropolitana de Goiânia, Região de Desenvolvimento Integrado e o Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia (CODEMETRO) (SILVA, 2004).  

De imediato é oportuno dizer que o conceito de Viação, que dotará de sentido 

nosso empreendimento, está de acordo com a definição de Brasileiro (1999), para o qual as 

empresas que atualmente compreendem o sistema de transporte brasileiro desenvolveram-se e 

modernizaram-se conservando duas características centrais: 1) o primado da produtividade em 

oposição à qualidade; 2) o gerenciamento familiar. Isto posto devemos balizar às 

considerações acerca da Viação a partir desta acepção conceitual, sem, contudo adjudicar o 

desenvolvimento perceptível e, ao mesmo tempo, os fatores que subsidiaram semelhante 

ampliação. Nas palavras do autor:  

 

Concentração e modernização, acompanhadas de perto pela indústria 

automobilística, suscitadas pelo beneplácito da tutela estatal, parecem ser as 

principais chaves explicativas do milagre que transformou um tradicional artesanato 

corporativo em empresariado possante, organizado em grupos econômicos 

poderosos e influentes instancias representativas da classe (BRASILEIRO, 1999, p. 

101).  

 

                                                                                                                                                         
horizontais fechados. Toda essa nova dinâmica urbana recai sobre o sistema de transporte coletivo, uma vez que 

torna mais longas as distancias a serem percorridas, amplia o tempo de viagem e reduz drasticamente a qualidade 

do transporte. Assim, força pessoas permanecerem mais tempo em um veículo para percorrer distâncias, também 

cada vez mais longas e em baixíssima velocidade. Isto é, “os órgãos públicos passam a seguir um eixo de 

expansão urbana semelhante às elites locais, migrando para áreas distantes do centro da cidade, contribuindo 

igualmente para a periferização das áreas centrais da metrópole e para a “produção de uma nova centralidade” 

(MOYSÉS et al., 2008, p. 45) 
38 Para efeito de exemplo a adequação do Eixo Leste-Oeste – Eixo Anhanguera – é de inteira responsabilidade 

do Estado.  
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A apropriação desta concepção acerca da Viação se encaixa no desenvolvimento 

do transporte coletivo, inicialmente em Goiânia e hodiernamente na região metropolitana. É 

possível afirmarmos que o transporte coletivo em seu início se deu através de 

empreendimentos pessoais, malgrado a inexistência de uma compreensão técnica sobre o 

transporte. Neste ínterim conformou-se através de arranjos e improvisações. Semelhante 

análise também encontramos em Batista (2002):  

 
Foi uma fase em que predominou as viações, ou seja, pequenas empresas artesanais, 

de origem familiar, faziam um serviço de transporte primitivo e improvisado, 

utilizando-se de caminhonetes ou peruas importadas adaptadas com carrocerias 

elaboradas também de modo artesanal, percorrendo itinerários quase sempre sem 

nenhum tipo de tratamento em seu leito estradal (BATISTA, 2002, p. 27). 

 

Os veículos improvisados para realizar o transporte não guardavam quaisquer 

semelhanças com o hodierno modal que realiza o transporte pelas vias da cidade. É possível 

verificar esta constatação na Figura 1.  

 

Figura 1: Os primórdios do transporte coletivo em Goiânia 

 

 

Fonte: Batista (2002). 

O transporte coletivo ocorria, na maioria das vezes em condições precárias, 

realizado em caminhões e caminhonetes, como um serviço tutelado pela Prefeitura municipal 

(ANDRADE, NASCIMENTO, 2010). Mas há relatos de que ainda no ano de 1937 já existia a 
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inserção de ônibus na linha, por sinal a única que ligava Goiânia à Campinas, como no relato 

de Sebastião: “As pensões de Campinas a gente tratava era de ‘pé de vaca’. Então, a gente 

saía de Campinas e ia a pé para essas construções. Mais tarde, nós tivemos um ônibus, eu 

acho que foi em 1937, eram uns ônibus velhos chamados ‘baú’” (BERNARDES, 2009, p. 41-

42). Nesse tocante, a descrição encontrada em Lemos (2004) caracteriza com alguns detalhes 

o veículo que trafegou há tempos nas ruas de Goiânia, chamado de “tareca”. Diz a autora que:  

 

No início havia a “tareca”, um caminhão pequeno transformado em jardineira com 

alguns bancos que servia como o primeiro meio de transporte coletivo em Goiânia. 

A tareca possuía capacidade máxima para transportar dez pessoas, sem nenhuma 

segurança e conforto. Em seguida surgiam os carros “de praça”, carros alugados que 

também funcionavam como lotação (2004, p. 19). 

 

O transporte público teve uma breve existência, iniciado em 193739, chegando ao 

fim em 1969, com uma licitação única e geral para o transporte então público de Goiânia, 

quando foi firmado o primeiro contrato de concessão de serviços para o transporte coletivo 

(ANDRADE, NASCIMENTO, 2010; CUNHA, 2012; CUNHA F. 2012; LEMOS, 2004; 

MELO, 2011), que foi assinado pela “HP Auto Peças Ltda”. De acordo com Lemos (2004) 

“em meados da década de 70, já havia em Goiânia, 5540 (cinquenta e cinco) linhas de ônibus e 

quatro empresas que dividiam-nas: Viação Araguarina, HP Transporte Coletivo, Viação 

Reunidas e Viação Jussara” (LEMOS, 2004, p. 20).  

Deve-se considerar que em princípio o transporte coletivo se estruturou em torno 

do plano diretor da cidade (Figura 2), nesse sentido não havia qualquer planejamento sobre a 

estrutura do transporte: horários, pontos, itinerários etc.  

  

                                                 
39 Nesse período em causa o transporte coincidia com a cidade, isto é, enquanto vivenciava uma construção que 

dependia, necessariamente, de instrumentos, ferramentas, técnicas, tecnologias e força de trabalho – todas – 

vidas de fora. Embora, em 1940 a população da capital já alcançava 48.166 pessoas concentrada no Centro e em 

6 (seis) outros bairros (MOYSÉS et al., 2008).  
40 Batista (2002, p. 29) afirma que estas 55 linhas estão distribuídas entre quatro empresas: “1) Viação 

Araguarina 27 linhas; HP Transporte Coletivo 10 linhas; Viação Reunidas 9 linhas; Viação Jussara 9 linhas.”  



61 

 

 

Figura 2: Plano urbanístico inicial 

 

 

Fonte: Batista (2002) 

 

Neste ponto a ação do Estado foi decisiva – através da prefeitura de Goiânia – 

pois, não obstante a ausência de uma política específica para o setor de transportes, deteve-se 

na regulamentação das várias empresas que realizavam o serviço a partir do Departamento 

Municipal de Trânsito (DMT). O período em causa iniciou-se em 1947 e culminou em 1976, 

quando a tutela do transporte coletivo passou ao Governo do Estado de Goiás. Como vimos, o 

transporte coletivo era realizado improvisadamente e por pequenas empresas; este cenário se 

modificou no início da década de 1960, momento em que algumas destas pequenas empresas 

foram incorporadas por outras de maior porte – em se tratando da estrutura empresarial, ou 

seja, capital para investimento –, uma vez que foram estas empresas as primeiras a investir em 

terrenos para construção de garagens, composição de frota de ônibus e oficinas.  

Podemos ilustrar facilmente a questão com uma descrição simples da empresa que 

entrou no sistema de transporte em 1965, e hoje é designada no Consórcio como “empresa 

espelho”, isto é, a “Rápido Araguaia”. À época “Viação Araguarina”, que incorporou a 

“Viação Expresso Santa Luíza S/A”, empresa que explorava o transporte na capital desde 
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1947 e operava a linha Goiânia à Campinas, nas avenidas 24 de Outubro e Anhanguera 

(BATISTA, 2002). Posteriormente, a “Viação Araguarina” incorporará a “Viação Nossa 

Senhora Aparecida” que realizava a ligação Fama/Goiânia – Setor Fama à Goiânia. Ainda na 

década de 1960 entrou no sistema a “Viação Jussara” que passa a operar as linhas das regiões 

leste e oeste, e em 1980 transfere suas linhas para TRANSURB, após entrar em processo de 

falência (BATISTA, 2002).  

Quanto à licitação, esta ocorreu por duas vezes: a primeira realizada ainda pela 

prefeitura de Goiânia em 196941, como já mencionado licitando de uma só vez todas as linhas 

do transporte coletivo na capital, exceto a linha Vila Redenção/Centro, que já havia sido 

licitada em 1968; a segunda realizada em 2007 homologada pela CMTC, através do Edital 

Licitatório 01/2007 (CUHNHA, F. 2012; MELO, 2011). 

Já sabemos que o transporte coletivo desenvolveu-se em uma situação de laissez-

faire, entretanto a década de 1970 foi decisiva para este setor. Do ponto de vista da estrutura o 

transporte coletivo submetido à rápida urbanização e ao crescimento populacional também 

veloz teve seus problemas potencializados; àquela altura contava com 221 veículos, entretanto 

o contrato de licitação sugeria 226. Chama nossa atenção aqui os problemas que ainda 

subsistem na atual Rede Metropolitana de Transporte Coletivo: frota de veículos insuficiente; 

ausência de integração entre as linhas; itinerários inadequados com destinos inócuos; 

infraestrutura débil, ou seja, poucos abrigos, estações, péssima sinalização e comunicação 

visual (BATISTA, 2002).  

A lógica adotada pelo governo para equacionar esses problemas mencionados 

manteve-se atrelada ao designo estabelecido durante a ditadura civil militar, que priorizou a 

centralização das políticas de planejamento, fomento e financiamento na figura do Estado em 

resposta à crise econômica mundial e, nesse sentido, para Goiânia isso significou, no primeiro 

momento, na contratação de uma consultoria, em 1975, cujo fim foi analisar, avaliar e propor 

uma nova estrutura para o transporte coletivo. A consultoria contratada era do “Escritório de 

Planejamento Urbano Ltda”, do Arquiteto Jaime Lemer; o trabalho elaborado pela consultoria 

constituiu-se no preâmbulo de mudanças institucionais importantes. 

A importância da contratação da consultoria residie no fato de que a prefeitura de 

Goiânia orientou a política de transporte coletivo, em consonância com o governo federal. Por 

outro lado, foram elaboradas três alternativas para o transporte coletivo que visavam 

                                                 
41 Em 1969, após participação e vitória no processo de concorrência pública (CJ/ 01/ 69), a “ ‘HP Auto Peças 

Ltda’ expandiu suas atividades, contando com 32 veículos para atender parte de uma cidade ainda muito jovem e 

com um único polo de atração: o centro.” Disponível em: http://www.hptransportes.com.br. Acessado em: 

06/06/2015. 
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consolidar a Avenida Anhanguera como “eixo preponderante da região; seria grande a 

estrutura de serviços, integrada ao uso do solo, ao transporte de massa e a recreação” 

(BATISTA, 2002, p. 31), desse modo dava-se primazia ao plano inicial da cidade 

possibilitando maior integração para o sistema viário de Goiânia, o qual  

 
apresenta uma característica radioconcêntrica, fruto da concepção do plano 

urbanístico básico que levou à implantação da cidade. Nesta concepção, o Centro 

Cívico e Administrativo, localizado no “coração” da cidade era o ponto para o qual 

convergiam os eixos viários principais: a Av. Araguaia, Goiás e Tocantins (CMTC, 

2015, p. 45). 

 

Foram apresentadas três alternativas, sendo que a opção do Estado foi por aquela 

que aproveitasse melhor a estrutura existente e exigisse menor investimento. Estas foram 

apresentadas como se segue:  

 

Alternativa I – Ônibus Expresso e Feeder Bus (Alimentador) Seriam utilizados 43 

ônibus expressos na linha tronco e 72 ônibus convencionais nas linhas 

alimentadoras; A alternativa I (Ônibus Expresso/Feeder Bus) permite uma solução 

integrada, com investimento total de Cr$ 122 milhões (Cr$ 49,0 milhões em 

veículos e instalações ); Vida útil do veículo: 5 anos; Recuperação do investimento 

em veículos e instalações: 4,1 anos.  

Alternativa II – Ônibus Elétrico e Feeder Bus (Alimentador). Utilização do mesmo 

quantitativo de veículos previsto na alternativa I: também permite uma solução 

integrada, com investimento total de Cr$ 147 milhões (Cr$ 74,0 milhões em 

veículos e instalações); Vida útil do veículo: 15 anos; Recuperação do investimento 

em veículos e instalações: 5,2 anos.  

Alternativa III – Pré Metrô – Feeder Bus (Alimentador) Utilização de 12 VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos) e 72 ônibus convencionais nas linhas alimentadoras. A 

Alternativa IV (VLT/Feeder Bus) é a que permite a melhor solução de integração 

do sistema, com investimento total de Cr$ 204 milhões (Cr$ 141 milhões em 

veículos e instalações); Vida útil do veículo: 20 anos; Recuperação do investimento 

em veículos e instalações: 5,6 anos (BATISTA, 2002, p.35-36. Grifo nosso). 

 

O Estado opta pela primeira alternativa (Alternativa I), em razão dos custos e, 

sobretudo, porque não dirimia o espaço de atuação das empresas que exploravam o transporte 

coletivo. Chama também atenção o fato que uma saída para a crise do petróleo poderia ser, do 

ponto de vista técnico, o investimento no VLT, além do fato que este expandiria o sistema 

dotado de maior capacidade de transportar pessoas. 

Este empreendimento pode ser considerado o prólogo de mudanças de impacto no 

que concerne ao Estado. Em 197642 o governador Irapuan Costa Junior estabeleceu as bases 

para criação de uma empresa estatal, com vistas a gerenciar e planejar o transporte coletivo 

                                                 
42 Neste ano a prefeitura da cidade de Goiânia transfere para o governo do Estado a prerrogativa de planejar e 

fiscalizar o transporte coletivo por 30 anos, isto é, até ano de 2006 a partir desta ação é possível visualizar a 

conformação do quadro institucional que se forjará em uma “unidade sistêmica” com a promulgação da Lei 

Complementar nº 027 em 1999.  
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em Goiânia, considerando a política nacional instituída pelo general Geisel e, sobretudo, para 

aplicar os estudos realizados no ano anterior. Percebemos, então, que as principais mudanças 

referentes ao transporte coletivo como um todo passaram pelo Estado, isto é, os investimentos 

que se seguiram trouxeram consigo o fôlego necessário às empresas que, paulatinamente, se 

fortaleceram e se consolidaram.  

Foi então criada a Empresa de “Transporte Urbano do Estado de Goiás” 

(TRANSURB) que passa a mobilizar recursos para edificar a “Alternativa I”, dentre as três 

apresentadas no estudo. Para tanto é construído o “Sistema Integrado de Transporte Urbano” 

(SITU) no mesmo ano, que contemplava a Avenida Anhanguera como eixo estruturante do 

transporte – e ainda é até os dias atuais. Houve também a promulgação da “Lei Municipal de 

nº 5.019, de 8 de outubro de l975 (Lei de Uso do Solo), que definiu esta grande Avenida 

como eixo preponderante da cidade” (BATISTA, 2002, p. 39).  

Esse conjunto de medidas materializou-se em duas ações prioritárias: primeiro, 

foram construídos ao longo da Avenida 1.200 m² de plataformas e mais de 1.000 abrigos nos 

vários pontos espalhados pela malha viária. Concomitante, o governo do estado buscou junto 

ao BNDES-FINAME43 financiamento para aquisição de 190 ônibus, que foram colocados a 

disposição das empresas e também da população. A novidade aqui é que após a criação da 

TRANSURB os investimentos realizados no sistema de transporte coletivo beneficiaram 

diretamente as Viações, uma vez que elas estavam implicadas na TRANSURB. Portanto, 

“Viação Araguarina S/A”, “HP Transporte Coletivo Ltda.”, “Viação Reunidas Ltda.” e 

“Viação Jussara” foram beneficiadas por um investimento vultoso de 76 milhões de cruzeiros 

(BATISTA, 2002).  

Com efeito, estamos diante de um novo sistema de transporte coletivo, “arejado” 

pelos recursos públicos. Mas, as mudanças não pararam por aí, segundo Batista (2002, p. 42-

43) foram substituídos e/ou reformados: mobiliário urbano (abrigos, estações e etc.); 

sinalização e tráfego; comunicação visual. Afora estas mudanças foi instituído o “Sistema 

Integrado de Transportes Urbanos de Goiânia” (SITU) com base na Deliberação nº 16/76 de, 

de 11 de outubro de 1976, pela TRANSURB. Ao todo foi investido 256 milhões de cruzeiros. 

Após os vultosos investimentos dois aspectos ganharam relevo: 1) tornar os investimentos o 

mote para divulgação do transporte coletivo, valendo-se do slogan da modernização do 

transporte, capaz de concorrer com o transporte individual; 2) com as mudanças estruturais foi 

verificado aumento dos usuários, demonstrando problemas na propagandeada integração. 

                                                 
43 Banco Nacional do Desenvolvimento – Financiamento de máquinas e equipamentos. 
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Assim sendo, foram criadas áreas fechadas para contemplar as linhas tronco-alimentadoras 

que convergiam para Avenida Anhanguera, nesse ínterim surgiu o SITU, exatamente em 

1978, os atuais terminais da cidade de Goiânia. 

Sobrevém na década de 1980 a concretização da tendência verificada na década 

anterior, ou seja, o SITU em Goiânia se alinha explicitamente à política nacional, de tal sorte 

que observamos contínuos investimentos. Em primeiro lugar houve um aporte financeiro da 

EBTU para construção do eixo norte/sul e também de terminais – Terminal Izidória, por 

exemplo. Em segundo lugar, o governador Ary Ribeiro Valadão outorga a Lei Estadual nº 

8.956 de 27 de dezembro de 1980, que cria o Aglomerado Urbano de Goiânia e, 

posteriormente, aprova a Lei nº 9.657 de 17 de dezembro de 1984 que dispõe sobre a 

integração dos municípios de Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira, compósitos do 

Aglomerado Urbano, bem como do SITU.  

Nesta mesma década o transporte coletivo e, consequentemente, as empresas 

(Viações) experimentam condições extremas, porém complementares. Neste período percebe-

se que a EBTU influencia mais claramente o SITU em Goiânia, é nesse memento que o 

governo de Goiás através da EBTU propugna o convênio AGLURB/BIRD III, isto é, o 

Aglomerado Urbano de Goiânia se adequará as exigências do organismo internacional – 

BIRD – com vistas a captar recursos (BATISTA, 2002).  

Esse ato implica na elaboração do Plano Diretor de Transporte Coletivo 1985-

1995 (PDTU). São perceptíveis algumas semelhanças com a consultoria contratada a menos 

de uma década, no sentido implícito das ações pressupostas no PDTU, contudo, as 

semelhanças cessam aí, posto que ao assinar o convênio intitulado AGLURB/GOIÂNIA foi 

chancelada a parceria entre as três instâncias do Executivo, e o Governo Federal passa a 

intervir diretamente no transporte coletivo de Goiânia através da Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos – Convênio nº 026 de 1983 – salvaguardado em nível estadual pelo 

Decreto n° 2.266 de 13 de setembro de 1983. Assim, a “Transurb foi à coordenadora geral do 

Convênio, com a colaboração e assessoria técnica dos órgãos de planejamento do Estado, do 

município e do GEIPOT44” (BATISTA, 2002, p. 46).  

A complementação que enfeixa a década se concretiza a partir da vigência do 

projeto neoliberal que passa a assolar o Estado. Mas, é preciso encerrar a reflexão sobre o 

PDTU45, cuja finalidade é a reestruturação do transporte em duas etapas: a primeira 

                                                 
44 Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT). 
45 A primeira etapa do PDTU concentrou-se em estudar, analisar e avaliar o sistema de transporte coletivo e 

como consequência dos estudos foram sugeridas modificações na malha viária além de consolidar as Avenidas 
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racionalizar o transporte coletivo com medidas que exigissem o mínimo de obras estruturais – 

tendo em vista o já investido pouco tempo atrás – e, sobretudo, planejar o desenvolvimento do 

transporte coletivo mirando a agudização da crise. A segunda – já na década de 199046 – 

seguindo o fluxo da anterior, mas com uma nova estrutura jurídico-política, edificaria as 

medias e obras necessárias a partir dos resultados alcançados na primeira etapa. Contudo, é 

preciso dizer que o avanço da crise em 1980 significava a emergência do projeto neoliberal, 

um “período recessivo na economia brasileira, que se caracteriza, notadamente, pela 

utilização, por parte das empresas de uma racionalização defensiva” (ALVES, 2005, p. 126).  

Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

abertura democrática, e a retomada do pacto federativo, bem como a distribuição de 

prerrogativas em níveis diversos, representaram o fim do maior e mais intervencionista 

empreendimento para o transporte coletivo já realizado pelo Estado brasileiro: trata-se da 

extinção da EBTU em 1991. Isto significou, ao mesmo tempo, a municipalização do 

transporte coletivo, acompanhado da emergência do “vale transporte”, saída pactuada pelo 

empresariado para garantir estabilidade do setor. É neste período que sugem as mais diversas 

entidades, sindicatos e associações patronais. 

Para Goiânia esse período celebra o nascimento do Sindicato das Empresas de 

Transporte Coletivo de Goiânia (SETRANSP) fundado em outubro de 1989. Inicialmente este 

tinha a função clara de sindicato patronal que com o passar dos anos adquiriu centralidade no 

sistema de transporte coletivo. Para além das funções sindicais, na segunda metade da década 

de 1990, o SETRANSP inicia o processo de estudos que culminará na implementação do 

“Sistema Integrado de Transporte de Passageiros” ou “Sistema inteligente de Tarifação de 

Passagens (Sitpass)”, e foi implementado totalmente em 1998. Anterior a isto, ainda sob a 

influência do PDTU, foram adquiridos 200 novos ônibus. O SETRANSP racionalizou a 

emissão e o controle do Vale Transporte – atividade desempenhada até aquela altura pela 

TRASURB – e deteve controle sobre o Passe Escolar e o Passe Livre (as gratuidades em 

                                                                                                                                                         
T-7, T-9 e 85 como problemáticas em razão da concentração de linhas em disputa com o transporte individual, 

acarretando a consequente redução na velocidade e queda na qualidade do transporte (BATISTA, 2002). O 

PDTU também implementou obras importantes em Aparecida de Goiânia, sendo o Terminal Cruzeiro do Sul e 

em Goiânia Terminal Izidória.  
46 Nossa reflexão compreende que a centralização praticada nas décadas de 70 e 80 foram impulsos econômicos 

e estruturais que culminaram na acentuada concentração de capital nas empresas de transporte coletivo e sua 

modernização, este raciocínio está presente em Aragão et al (2001, p. 105): “Mas, como afirmado, não foi um 

tempo onde tudo esteve parado. Modernizou-se, pelo menos, o parque empresarial, e se preparou o terreno para 

uma extensiva política de concessões, cujos primeiros resultados, todavia estão sendo impressos. O antigo 

aparato administrativo foi parcialmente desmontado, eis que a nova lógica da atuação estatal irá exigir um novo 

tipo de organismo público. ” 
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geral). Logo após tomar para si a emissão e controle sobre a tarifação, em 1993, o 

SETRANSP reajustou a tarifa e adquiriu 300 ônibus (BATISTA, 2002). 

Esta nova estrutura jurídico política demonstra o recuo e, ao mesmo tempo, a 

reorientação do Estado diante do transporte coletivo. Mas, não somente nesta seara as 

mudanças foram perceptíveis, pois a conjuntura foi desfavorável para a economia como um 

todo, e assim a proposição de que houve necessidade de uma racionalização defensiva 

completou-se com uma privatização ofensiva. Suas consequências foram claras para o 

transporte em razão da centralização e intervenção – ocorridas nas décadas anteriores – 

cumprirem funções estratégicas. Portanto, a década de 1990 celebrou o monopólio do 

transporte coletivo em Goiânia. 

Foram dadas, portanto, as condições para as principais transformações 

vivenciadas no transporte coletivo pós-constituinte. Poderíamos descrevê-las como a ofensiva 

das empresas, na figura do SETRANSP, contra os trabalhadores – notadamente os cobradores 

– a partir da introdução da tarifação “automática” ou eletrônica, cujas consequências foram: a 

demissão em massa de trabalhadores em 1998; a terceirização do serviço de venda de 

passagens, transferidas para o comércio local; a intensificação do trabalho do motorista que, 

desde então, passou a ser motorista/cobrador; a recontratação, quantitativamente menor, de 

cobradoras (es), ou seja, vendedoras de Sitpass47 fixas nos terminais, mas que realizam as 

mesmas atividades de um cobrador tradicional, exceto por permanecerem presas ao solo. 

Silva (2004, p.78) explica o impacto inerente ao Sitpass assim: 

 

Em fevereiro de 1998, período de implantação do sistema SITPASS, os ônibus eram 

dotados da tradicional dupla motorista e cobrador em que este realizava a 

comercialização, troca, fechamento e acertos do respectivo caixa, com dois turnos 

para ambos, que enfrentavam grandes filas nas tesourarias das empresas, além de 

conviverem diariamente com o excesso de papéis picotados divididos em vales 

transportes (comumente chamados de “passes”) e passes-escolar. Aos idosos, 

pessoas com necessidades especiais, carteiros, policiais civis e militares, bombeiros 

etc, usufruíam da gratuidade, porém sem controle, em que estes entravam pela porta 

traseira do veículo apresentando a carteira de passe-livre sem contar a visão física do 

cobrador que ficara instalado próximo do motorista na parte dianteira do veiculo. 

 

Diante das várias consequências desse sistema destacaremos somente uma, que 

diz respeito ao trabalho do motorista. De um lado o motorista estava obrigado a enfrentar as 

                                                 
47 Juntamente com a bilhetagem eletrônica foi introduzido na estrutura institucional um novo sistema de 

integração, com intuito de dar mais fluidez no embarque e reduzir ao máximo a imprecisão das informações 

geradas pela “catraca”. Ou seja, o Sitpass possibilitou melhor administração das várias modalidades existentes de 

tarifação, tal expediente foi analisado por Batista (2002, p. 54) positivamente: “benefícios advindos com a 

implantação da bilhetagem automática permitiram a sustentação do então denominado SIT AGLURB – Sistema 

Integrado de Transporte do Aglomerado Urbano de Goiânia, até o ano de 1998, face a redução do custo 

operacional propiciado pela retirada do cobrador na operação do sistema.” 
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novas condições de trabalho e, ao mesmo tempo, ele estava no bojo da implantação de uma 

nova tecnologia. Podemos identificar problemas para os motoristas advindos dessa questão, 

como: estresse no trabalho, dado o acúmulo de atividades como dirigir, passar troco, liberar a 

catraca além do agravo provocado pelos horários de “pico”; à época toda diferença monetária 

verificada ao “fechar o caixa” era de sua responsabilidade48 (se para mais não recebia de 

volta, se para menos era penalizado); esta situação é enquadrada pelo código de trânsito 

brasileiro como ato infracional previsto no Artigo n° 252 Incisos 3° e 5º, ao exercer a função 

de motorista profissional; atraso sucessivo das viagens na razão proporcional ao volume de 

passageiros e as demandas de conferir, trocar e liberar a catraca; desgaste do aparelho e, ao 

mesmo tempo, do motorista, pois o equipamento foi implantado sem estudos ergonômicos, 

logrando problema a saúde física; concentração e explosão diante dos conflitos entre 

passageiros e motoristas; e para selar o “paquetazo”, isso é a remuneração pífia que era 

agregada ao salário para ocupar o lugar do cobrador que “segundo a HP Transportes Coletivos 

era de R$ 105,00 reais” (SILVA, 2004, p.71-72). 

Em uma palavra podemos definir o Sitpass como um mecanismo de controle: 

controle de informações produzidas pelos validadores e transferidas eletronicamente ao final 

da jornada de trabalho; controle sobre o trabalho do motorista, impedindo evasão de receitas; 

controle sobre os recursos que devem ser investidos em cada itinerário, a partir das 

informações produzidas pelos cartões, bilhetes magnéticos e validadores; controle sobre os 

passageiros, devido à rigidez do novo sistema contra fraudes; maior fluidez no embarque de 

passageiros. Nesse sentido, o Sitpass constituiu-se, do ponto de vista técnico, a medida 

                                                 
48 Deve-se ter em conta o destaque que atribuímos a relação entre Estado e empresariado (Viações/ 

Concessionárias) e como isso é decisivo para o transporte coletivo em Goiânia. Para ilustrar e aclarar a relação 

em causa, traremos a análise de Silva sobre a questão, pois consideramos que sua descrição abarca a reflexão a 

qual perseguimos: “No inicio da implantação do sistema até meados de março de 1999, os pontos de vendas 

eram insuficientes para suprir toda a demanda chegando a registrar apenas 200 pontos de vendas e em 1999 a 

600 pontos de venda na capital. Depois desse período o SETRANSP chegou a alcançar 1200 postos de vendas e, 

em 2001, a 2.000 postos, incluindo o POS – Point Of Sale de recarga de cartões Estudantes, Multipass e 

Temporal que antes somente eram recarregados nos postos do SETRANSP. Segundo o SETRANSP-GO, há na 

grande Goiânia mais de 3.500 pontos de vendas distribuídos em supermercados, redes de drogarias, postos de 

combustíveis, papelarias e todo sistema que envolva comércio, além dos terminais de ônibus que são dotados de 

catracas solo, bem como quiosques de vendas no interior dos terminais. Conta-se também como parte do 

comercio de vale transporte apenas a bilhetagem, vendedores que possuem jalecos específicos nos pontos de 

ônibus com limitação de horário instituídas por essas pessoas, já que são considerados trabalhadores autônomos. 

O eixo principal da cidade – considerado o corredor de Goiânia (Eixo Anhanguera) – possui plataformas de 

duplo acesso que tem, além dos vendedores, o automachine, isto é, terminais de auto-atendimento para que o 

usuário em qualquer horário possa efetuar a compra de seu bilhete para embarcar no ônibus e seguir o seu 

destino integrado. No ano de 2001, vimos que por decisão do poder público local bem como pelas operadoras do 

transporte coletivo da Grande Goiânia buscando incluir os trabalhadores do sistema, isto é, o motorista a realizar 

venda a bordo para a liberação da catraca responsabilizando esse a atuar em dupla função, como motorista e 

cobrador, mas sendo remunerado minguadamente pelas operadoras do sistema” (2004, p. 80-81). 
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adequada que racionalizou processos que antes dependiam da colaboração e elaboração de 

cobradores e motoristas. Sobre este aspecto Silva (2004, p. 12) afirma o seguinte: 

 

O histórico do sistema inclui desde a concepção do projeto até a sua efetivação: 

1994 – 1996: pesquisas, projeto conceitual, análise do negócio; 1996 – 1997 

desenvolvimento do modelo funcional e comunicação de dados, projeto físico, 

desenvolvimento de aplicativos e testes; Fevereiro de 1998: adaptação dos ônibus e 

implantação de venda a bordo; Março de 1998: implantação de bilhetes; Junho de 

1998: implantação de cartões para estudantes e gratuitos; e Setembro de 1999: 

implantação de nova política tarifária Integrada à gestão SIT está a Agência Goiana 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) que recebe os 

arquivos com informações do sistema. O SITPASS controla automaticamente a 

demanda do transporte ao emitir uma complexa gama de relatórios estatístico de 

uso, por operadora, linha e veículo. Garante flexibilidade na utilização da frota, 

através do controle de uso por faixas horárias, concessão de descontos conforme 

freqüência ou qualquer outro critério. Integrações podem assumir aspectos 

diferenciados, por tarifa, tempo ou espaço, e não mais obrigatoriamente físicas, com 

a passagem do usuário pelos terminais. Modificações podem ser implantadas de 

forma instantânea, por meio de parâmetros distribuídos automaticamente na rede 

pela gestão SIT. O projeto permitiu também a informatização de vários setores de 

comercialização de bilhetes e um atendimento mais eficiente para os passageiros. Do 

outro lado, contou com o apoio político e institucional do poder público local. A 

tecnologia adotada no projeto é composta por uma solução híbrida de pagamento a 

bordo, com bilhetes magnéticos, em formato edmonson, e os cartões contactless, 

formato ISSO que articula o Sistema Integrado de Transporte da Grande Goiânia 

(SILVA, 2004, p. 12. Grifos do autor). 

 

Evidentemente que se tratava de um sistema inédito no transporte coletivo em 

Goiânia. Contudo, os aspectos técnicos da implantação não são o ponto central do processo, 

ao contrário, tratava-se de cortar custos e aumentar a produtividade, ou por outros termos, 

“redução de evasão com o controle efetivo da utilização dos benefícios instituídos” (SILVA, 

2004, p. 60). O projeto de implantação do Sitpass tem, sobretudo, razões comerciais, que se 

sobrepõem as argumentações de caráter técnico e de segurança.  

A segurança, aliás, possui duplo caráter: de um lado compreende-se segurança 

como controle exercido pelas empresas operadoras do transporte coletivo, isto é, a 

implantação do Sitpass pelo SETRANSP centralizou nesta entidade o controle da emissão e 

distribuição, além do controle sobre as gratuidades – passe escolar, cartão do idoso e cartão da 

criança – impondo aos passageiros um novo sistema de cobrança. Este conjunto de medidas 

tornou desnecessária a figura do cobrador que cobrava passagens e observava a validade da 

documentação apresentada pelos passageiros contemplados com o subsídio. De outro lado, a 

segurança aparece associada ao fenômeno social da violência urbana, quando são 

considerados os sucessivos assaltos aos ônibus e ao acúmulo de prejuízos, por parte dos 

empresários. Silva (2004, p. 69-70) ao analisar as justificativas do SETRANSP sobre a 

segurança argumenta que: 
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É praticamente impossível fiscalizar os cobradores que muitas vezes é conivente 

com a fraude. Algumas vezes, o cobrador aproveita-se desta falta de controle, 

substituindo premeditadamente Passes Integrais por Passes Subsidiados, 

apropriando-se da diferença de receita. É notório quando há presença do cobrador no 

interior do ônibus, pois não há segurança nenhuma a esses profissionais que 

arriscam sua própria vida duplamente bem como sua responsabilidade em arcar se 

algum determinado assalto vier a ocorrer, pois a única garantia que se tem nessa 

hora é a presença do motorista e passageiro que nem sempre são aceitos pelas 

companhias e poder público. Conforme o SETRANSP–MG, os veículos de 

transporte urbano tornam-se uma presa fácil para os assaltantes, devido à 

impossibilidade de colocar-se um policiamento ostensivo, em decorrência dos custos 

gerados por isto. Em muitas localidades este é um dos fatores mais preocupantes dos 

concessionários, não só pela evasão de receita provocada, mas também pelo risco a 

que são expostos os funcionários e usuários (SILVA, 2004, p. 69-70). 

 

Para solucionar o impasse as empresas optaram por extinguir a figura do cobrador 

do transporte coletivo. Em um só movimento “a população” estava a salvo da violência 

tributária dos recorrentes assaltos e, ao mesmo tempo, as empresas podiam controlar 

eletronicamente os passageiros subsidiados pelo Estado.  

Mas, a racionalização do transporte coletivo em Goiânia não se encerra na 

bilhetagem eletrônica. Nesse sentido, é preciso compreender as demais mudanças no 

transporte coletivo da capital, uma vez que entrou em curso concomitantemente a introdução 

do Sitpass a configuração de uma nova estrutura jurídico política, que podemos demarcar 

historicamente a partir de 1997 com o fim da TRANSURB; e que culminou no ano de 2007, 

ano em que se realizou a segunda licitação – 38 anos após a primeira, em 1969 – para o 

transporte coletivo em Goiânia. Entretanto, antes de adentrarmos nesta discussão faremos uma 

digressão importante para tratarmos de algo aparentemente à parte da história do transporte 

coletivo, referimo-nos ao “Transporte Alternativo49”. 

Evidentemente o surgimento do Transporte Alternativo (TA) não se deve ao 

acaso. Quais as ocorrências que favoreceram seu aparecimento? Para responder a indagação 

Lemos (2004, p. 23-24) traça um panorama das debilidades do transporte coletivo. A autora 

afirma que o sistema de transporte coletivo existente sofreu com a superlotação, atrasos 

constantes, terminais insuficientes. Em suma, para autora havia problemas graves que 

fomentaram o surgimento do TA. Tão logo começou a existir, em 1997, a “alternativa” passou 

a compor o cenário do sistema de transporte coletivo em Goiânia. Entretanto, sua 

                                                 
49 A definição de Transporte Alternativo foi realizada pelo passageiros/usuários que assim o definiram: “A 

população imediatamente aprova essa novidade, pois além de não ser mais literalmente “espremida” nos ônibus 

(nas vans e kombis só são permitidos passageiros sentados), as linhas aumentam, bem como o número de 

veículos e o conforto. O sistema surge, conforme o nome, como uma alternativa ao sistema existente” (LEMOS, 

2004, p. 24). 
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organização, os veículos, itinerários ocorreu fora do alcance das empresas que exploravam o 

transporte convencional e também do Estado.  

Neste mesmo ano é fundado o Sindicato do Transporte Alternativo do 

Aglomerado Urbano de Goiânia (SINTRAGO) que centraliza os “perueiros” e seus veículos 

(kombis e vans), assentado na possibilidade de legalização do TA o SINTRAGO inicia uma 

disputa política com contornos críticos e um desfecho trágico.  

A inserção do TA é veloz, assim como o serviço prestado, que no começo tem 

adesão dos passageiros e da “opinião pública”, mas isso não significou que as questões 

fundamentais foram equacionadas, ou que os conflitos pela exploração do transporte 

perderam a intensidade. Ao contrário, o que se registrou nos anos subsequentes a inserção do 

TA no sistema de transporte foi uma disputa política aberta: de um lado os “perueiros”, 

através do SINTRAGO, tentavam regularizar o serviço e para tanto lançavam mão das armas 

que possuíam. Com esse espírito foram organizadas diversas manifestações que levaram o 

debate à Câmara de Vereadores, em 1998. Lemos (2004) narra este acontecimento colocando 

ênfase no embate político. Diz a autora: 

 

O ano de 1998 é marcado por diversas e conturbadas manifestações. Na Câmara 

Municipal de Goiânia, começam as conversações sobre a legalização do transporte 

alternativo. Os debates duram mais de uma semana e são acompanhados 

cotidianamente por cerca de 2 (duas) mil pessoas, mas mesmo assim o projeto é 

novamente rejeitado. Contudo, os “perueiros” não desistem, e no início de maio de 

1999 acampam na porta do Palácio das Esmeraldas, sede do Governo Estadual e 

iniciam uma greve de fome que durou 13 (treze) dias, para pressionar principalmente 

o governador Marconi Perillo (em seu primeiro mandato), que havia prometido 

estudar a viabilidade do projeto de legalização (2004, p. 25)  

 

Este foi o prelúdio de uma tragédia, ocorrida em 1999 na Universidade Federal de 

Goiás (UFG) no seu Campus II. O SINTRAGO em parceria com Associação de Moradores 

Itatiaia e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFG pacturam um acordo para o 

transporte de passageiros do bairro da UFG para o Centro de Goiânia. No mesmo ano “o 

SETRANSP recebeu da justiça um mandado determinando a apreensão dos carros do 

transporte alternativo” (LEMOS, 2004, p. 24); esta medida do judiciário fortaleceu ainda mais 

os “os perueiros” diante da população em geral. Contudo, o panorama não poderia ser mais 

complexo quando, em 19 de maio 1999, uma manifestação de estudantes e perueiros termina 

com a morte de um motorista do transporte alternativo. Policiais militares entraram no 

Campus com intuito de prender os responsáveis pela depredação de um carro de propriedade 

da TRANSURB. “Durante o confronto entre perueiros, estudantes e a polícia, um motorista 

de micro-ônibus foi morto com um tiro à queima roupa (com uma bala de efeito moral, que 
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deveria ser usada em procedimentos à longa distância). Os estudantes revoltados queimaram 

vários ônibus” (LEMOS, 2004, p. 25).  

Logo após o fatídico evento, a Câmara Municipal aprova a implantação do 

transporte alternativo em agosto do mesmo ano e “a lei é publicada no Diário Oficial em 06 

de outubro de 1999, mas somente em 22 de novembro o prefeito instituiu, por decreto, uma 

comissão para tratar das regras de funcionamento do novo serviço” (LEMOS, 2004, p. 25). 

Mas, o que deveria ser digno de comemoração caracteriza o começo do fim para o TA em 

Goiânia. De mais a mais o TA vai perdendo espaço – autonomia – sobre os itinerários e é 

fustigado por consecutivas mudanças anunciadas pelo Estado. Mudanças que definem os 

rumos do TA. Em 2000 o governo do Estado cria regras para o TA, mas àquela altura cerca de 

300 vans já rodavam no centro com itinerários e horários próprios. Sua presença era tão 

expressiva que foi capaz de provocar desequilíbrio econômico no interior do transporte 

coletivo convencional (BATISTA, 2002). Neste mesmo ano os “perueiros” foram obrigados a 

padronizar o serviço a partir de uma determinação da “Agência Goiana de Regulação" (AGR) 

que exigiu, para legalizar o serviço, que no lugar de todas as vans e kombis fossem utilizados 

micros ônibus. Com a aquisição dos micros ônibus foram legalizados 600 deles (LEMOS, 

2004). Mas, este número chegou a 740 veículos disputando as mesmas linhas e os mesmos 

passageiros no centro da cidade com o transporte coletivo convencional. 

Esta situação pesou negativamente para os “perueiros” que foram alvo de críticas 

de passageiros e motoristas que circulavam pela cidade. A condição foi agravada quando o 

jornal “O Popular” divulgou dados colhidos na “Superintendência Municipal de Trânsito” 

(SMT) dizendo que “em 21 de novembro de 2001 30% dos 740 (setecentos e quarenta) 

motoristas do transporte alternativo têm mais de 20 (vinte) pontos na Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, principalmente por avanço de sinal e excesso de velocidade” (LEMOS, 

2004, p. 27).  

A concatenação dos acontecimentos levou a uma nova conjuntura em que o 

Transporte Alternativo passou a ser identificado como Micro-sit e a se subordinar ao 

SETRANSP. Os micros ônibus foram retirados do “centro expandido” em 2002 e 

remanejados para as linhas alimentadoras. Subordinar-se ao SETRANSP significou ficar à 

mercê das empresas que se organizavam no sindicato patronal – SETRANSP –, este se tornou 

o “patrão” dos “perueiros”, uma vez que realizava o pagamento pelo serviço prestado na rede 

alimentadora. Nesse sentido, foram realizadas denúncias por atrasos no pagamento, o que 

conduziu muitos “perueiros” a desistirem do “negócio”. Somou-se a isso uma crise no interior 

do SINTRAGO, que àquela altura enfrentava um refluxo tributário da conjuntura de disputas 
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no Transporte Alternativo. Em 2003, os micros ônibus são impedidos de circular em 

definitivo no “centro expandido” e são totalmente incorporados as linhas alimentadoras 

(LEMOS, 2004), o que para os “perueiros” significou minar sua maior fonte de recursos. 

Neste percurso originaram-se três cooperativas integradas ao transporte coletivo 

convencional: “COOTEGO (Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás), CTC 

(Companhia de Transporte Coletivo) e Ctur (Companhia de Transporte Urbano)” (SILVA, 

2004, p. 41).  

Finalizando a contextualização do Transporte Alternativo devemos retornar o 

curso das mudanças no transporte coletivo, começando pela dissolução da TRANSURB que 

foi privatizada pelo governo de Goiás Maguito Vilela, que transferiu sua parte operacional 

para a METROBUS e a outra parte, concernente ao planejamento, fiscalização e 

gerenciamento para a AGR.  

No ano de 1999, que culminou nos múltiplos acontecimentos narrados 

anteriormente, foi outorgada a Lei Complementar nº 027 de 30 de dezembro, que no seu 

Artigo 1º instituiu a Região Metropolitana de Goiânia, Região de Desenvolvimento Integrado 

e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, e concomitantemente 

também a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo50 (RMTC), no seu Artigo 1º § 3º 

enquanto unidade sistêmica regional. 

Logo após é promulgada a Lei Complementar nº 34 de 03 de outubro de 2001 que 

altera a Leis Complementares nº 27 e 30. No Artigo 9º desta Lei, parágrafos 1° e 2° institui: 

 

                                                 
50 Encontramos em Melo (2011, p. 47) um resumo acerca da atual estrutura do transporte coletivo em Goiânia e 

região metropolitana: “Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia 

(CDTC – RMG) órgão colegiado que constitui o Poder Concedente, composto por representantes do Estado de 

Goiás, de Goiânia e dos municípios que compõem a RMG, responsável pela formulação das políticas do setor; 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) – empresa pública que ostenta o papel 

institucional de braço executivo da CDTC exerce a missão de entidade gestora pública da RMTC, cabendo-lhe, 

dentre outras atribuições, o gerenciamento, o controle e a fiscalização tanto da operação como da infraestrutura 

do serviço; Concessionárias: Rápido Araguaia Ltda., HP Transportes Coletivos Ltda., Viação Reunidas Ltda., 

Cootego – Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás, e a estatal Metrobus Transporte Coletivo S.A., 

responsáveis pela produção e execução dos serviços ofertados na RMTC; Consórcio da Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos – que representa a atuação conjunta e consorciada das concessionárias privadas na 

operação da Central de Controle Operacional (CCO), na prestação do Serviço de Informação Metropolitano 

(SIM), e nas atividades de gestão, operação e manutenção dos Terminais de Integração da RMTC; Sindicato das 

Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SETRANSP) – entidade sindical 

representativa das concessionárias e agente responsável pela arrecadação tarifária da RMTC através da 

bilhetagem eletrônica integrada por meio do Sistema Inteligente de Tarifação de Passagens (SIT-PASS). Por 

outro lado, as concessionárias privadas estavam vinculadas à prestação dos serviços dos Contratos de Concessão 

celebrados em 25/03/2008, derivados da Concorrência CMTC nº 01/2007, estando todas as empresas, inclusive a 

estatal Metrobus submetidas ainda aos termos do Regulamento Operacional aprovado pelo art. 3º d RMG nº 60, 

de 27/11/2007 e demais atos normativos baixados pela CDTC-RMG e pela CMTC”. 
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Art. 9°. Fica instituída a entidade gestora da Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos, com a denominação social de Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos – CMTC, sob a forma de empresa pública regida pela lei federal das 

sociedades por ações, a qual será protocolarmente constituída pelo Estado de Goiás 

e pelos municípios, para ser por estes provida e administrada majoritariamente, sob a 

liderança do Município de Goiânia, assegurada a participação do Estado de Goiás, 

desde já autorizada, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu capital 

social. 

§ 1°. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) subordina-se à 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, revestindo-se de poder de polícia e 

tendo como missão promover e coordenar a execução dos projetos e atividades, bem 

como cumprir e fazer cumprir, na condição de braço executivo, as decisões e 

deliberações emanadas do órgão colegiado ao qual se vincula. 

§ 2°. Poderão integrar a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, na 

condição de acionistas, mediante prévia autorização legislativa, todos os municípios 

referidos no § 3° do art. 1°, adotada como critério definidor do respectivo percentual 

de participação no capital social a população censitária residente absoluta, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Assim consolidava-se a nova institucionalidade para o transporte coletivo em 

Goiânia, que incorpora agora a clareza das atribuições de cada entidade. Percebemos de 

imediato que a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo constitui-se nesta “unidade 

sistêmica” que abarca Estado e empresariado. A CDTC é composta por Estado e Municípios 

sendo nove membros: o Prefeito de Goiânia; um Prefeito representante da RMG; um 

Deputado Estadual; Prefeito de Aparecida de Goiânia; Presidente da AMT; Presidente da 

CMTC; Presidente da AGR e Secretário Estadual do Desenvolvimento Metropolitano.  

A CMTC subordinada a CDTC constitui-se no “braço executivo” da RMTC. A 

Figura 03 consiste em um mapa da RMTC que permite visualizarmos o raio de alcance da 

rede de transporte coletivo.  
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Figura 3: Mapa da Rede RMTC 

 

 

Fonte: RMTC 
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Já a caracterização gráfica da distribuição de competências no transporte coletivo 

de Goiânia pode ser visualizada na Figura 04:  

 

Figura 4: Distribuição de Competências 

 

 

Fonte: CMTC 

A figura 04 ilustra a estrutura jurídica política que compõe a unidade sistêmica 

instaurada por força de Lei. Mas, ainda é necessário caracterizar dois dos agentes importantes 

dessa trama, são eles: 1. As concessionárias (empresas) “Rápido Araguaia Ltda.”, “HP 

Transportes Coletivos Ltda.”, “Viação Reunidas Ltda.”, “Cootego – Cooperativa de 

Transportes do Estado de Goiás”, e a estatal “Metrobus Transporte Coletivo S.A.”, 

responsáveis pela operação na RMTC. 2. O Consórcio que materializa a ação coletiva das 

empresas privadas na operação que está estabelecido no Centro de Controle Operacional 

(CCO) e também é responsável pelo georreferenciamento de toda a rede, o que permite ao 

CCO manter o Serviço de Informação Metropolitano e, mais recentemente, a implantação do 

aplicativo MOOVIT51.  

                                                 
51 O Moovit é um aplicativo desenvolvido por uma empresa israelense que carrega o mesmo nome, a empresa 

iniciou suas operações em 2012 e hoje atua em 55 países e em 600 cidades. No Brasil, segundo informações da 

própria empresa, o aplicativo está presente em 30 cidades, dentre elas capitais de estados como: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre. Disponível em: <http://moovitapp.com/pt-br/imprensa/> . 

Acessado em: 29/07/2015. 
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A atual configuração da RMTC está diretamente ligada ao último Edital licitatório 

concluído pela CMTC em 2007, quando foram licitados os três arcos representados na Figura 

03. A CMTC,  

 

empresa pública instituída pela Lei Complementar Estadual nº. 034/2001, na 

condição de titular dos serviços e gestora executiva da RMTC, tornou público 

através do Edital de Concorrência 01/2007, a realização de Licitação na modalidade 

de Concorrência, certame de âmbito nacional, do tipo melhor proposta técnica, com 

preço fixado no edital, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 8.987/1995, 

visando delegar, na forma de concessão, os serviços do SIT-RMTC da RMG 

(CUNHA, 2012, p. 71). 

 

Para a licitação foi elaborado um ano antes, em 2006, o Plano Diretor de 

Transporte Coletivo Urbano da Grade Goiânia, com intuito de preparação e condução das 

ações de planejamento e implantação de soluções para o transporte coletivo na região, 

especialmente neste momento, em que se inicia o estabelecimento de uma nova base 

contratual para a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos – RMTC (PDTC, 2006, p. 01). 

Contudo, Cunha (2012, p. 70) afirma que anos antes, “em 2004, foi elaborado o Plano Diretor 

Setorial de Transporte Coletivo para a RMG (PDSTC-RMG)”. A autora em sua análise 

compreende o PDSTC – RMG como o preparatório para confecção do Edital licitatório. O 

PDSTC estabeleceu os critérios técnicos e econômicos para o Edital: 

 

Em linhas gerais, buscou-se a fixação de um modelo contratual estabelecendo 

definições claras de responsabilidades, obrigações, direitos, riscos, formas de 

remuneração, tarifas e meios de recomposição de seu valor, formas de controle dos 

serviços e de fiscalização, meios de informação ao usuário para a defesa dos 

interesses individuais e coletivos, meios de solução de controvérsias, entre outros 

demais elementos (CUNHA F., 2012, p. 71).  

 

O processo licitatório esteve sobre a observância das Leis Federais nº 8.666/1993 

e 8.987/1995 e da Deliberação nº 058/2007. Finalizada a trama licitatória foram concedidos, 

na forma da Lei, os serviços de transporte coletivo por um prazo de 20 anos “vinculados às 

áreas geográficas de atendimento ou áreas operacionais, denominados: Lote 2, Lote 3, Lote 4 

e Lote 5, e um lote de serviço correspondente à linha Eixo Anhanguera (Lote 1), que não foi 

objeto de concessão da licitação realizada” (CUNHA F., 2012, p. 72). 

O quadro do transporte coletivo em Goiânia e seus meandros, abordado nesse 

capítulo, expressa as veredas que trilham este estudo. O esforço aplicado nesta etapa da 

investigação consistiu em contextualizar as análises que nos propomos a realizar ao longo da 

investigação. Os próximos capítulos têm por objetivo desvelar as relações de trabalho no 
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interior da estrutura específica do transporte coletivo em Goiânia – que nos impôs uma 

exigência a qual procuramos atender neste primeiro capítulo. Assim, sintetizamos nosso 

intento em uma frase: “(...) é preciso lembrar uma trivialidade, muitas vezes esquecida, de que 

só uma lebre que exista pode ser caçada, só uma amora que exista pode ser colhida etc.” 

(LUKÁCS, 2010, p. 37). Nesse sentido, nossa reflexão procurou evidenciar os aspectos 

considerados relevantes para nossa investigação como um todo, desse modo à compreensão 

das efetivas relações de trabalho dos motoristas só pode ser realizada no interior da estrutura 

existente do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana e dos seus 

desdobramentos. 
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CAPÍTULO II – REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E AS MUTAÇÕES NO TRABALHO DE 

MOTORISTA EM GOIÂNIA 

 

2.1 Dimensões da reestruturação produtiva 

 

Ao principiar quaisquer reflexões sobre o atual estado de coisas no mundo do 

trabalho devemos apreender, em suma, a estrutura e a dinâmica, imanentes à sua atual 

“morfologia”. Ou seja, devemos, prioritariamente, identificar as categorias centrais – capital e 

trabalho – que no movimento de transformação no tempo histórico assumem características 

políticas e sociais que se refletem no mundo do trabalho. Nesse sentido, nossa análise está 

inteiramente comprometida com a centralidade do trabalho, isto é, as reflexões apresentadas, 

bem como as observações realizadas são resultados de uma crítica ontológica do trabalho sob 

o capital52. Assim sendo, nossos esforços têm como horizonte uma crítica do trabalho sob as 

determinações do modo de produção capitalista, portanto uma crítica ontológica.  

Desse modo atribuímos ao fenômeno da reestruturação produtiva e suas 

implicações para o mundo do trabalho os caracteres sociais, visto que esta reestruturação 

repousa sobre os conflitos sociais expressos na relação entre capital e trabalho, cuja 

peculiaridade demarca a sobreposição do primeiro sobre o segundo. Por conseguinte, 

compreender o processo de reestruturação produtiva implica em considerar o capital em sua 

forma histórica. Isto é, uma relação social capaz de conjugar formas de controle do trabalho, 

aparentemente superadas, sem causar rupturas no processo de controle do trabalho – qual seja: 

                                                 
52 Uma crítica ontológica do trabalho sob o capital repousa sobre um pressuposto indelével, isto é, o eterno 

metabolismo do homem com a natureza. Uma crítica do trabalho sob o capital visa recuperar o sentido humano 

do trabalho, para tal expediente, o trabalho é uma mediação do homem com a natureza em que são construídas as 

condições para satisfazer as necessidades sociais e individuas, ao mesmo tempo, em que dessa mediação 

desenvolve-se novas necessidades. Há no trabalho uma tríplice mediação: do homem com a natureza; do homem 

com outro homem na produção e na satisfação das necessidades; e, por fim, mas concomitantemente, do homem 

com a sociedade. Nesse sentido, o trabalho é o elemento fundante do ser social. Para Lukács (2013) o trabalho é 

o modelo de toda práxis humana por sintetizar teleologia – previa ideação – e causalidade em uma atividade 

consciente de autofundação, porque o desenvolvimento da consciência ocorre atrelada ao desenvolvimento da 

linguagem sistematizada. Acresce-se a isso que o desenvolvimento do ser social, da consciência do homem do 

homem, depreende-se da satisfação das necessidades através da mediação do ser social com a natureza cuja a 

objetivação exige capacidade intelectiva, consciência, linguagem, cultura, e sobretudo, exige que a partir do 

trabalho e mediante o trabalho “a consciência do homem intervém em sua autorreprodução” (LUKÁCS, 2013, p. 

87). Portanto, o trabalho como mediação implica necessária e irrevogavelmente a transformação da natureza, 

mesmo que entre “a mão” e a “natureza” haja uma divisão social do trabalho “a relação entre o trabalho e a 

totalidade social da qual faz parte é de tal ordem que todos os ‘processos particulares de trabalho separados no 

tempo e no espaço [...] podem ser considerados como diversas fases sucessivas do mesmo processo de trabalho’. 

Ou seja, a função que o trabalho exerce no interior da reprodução social, ele o faz enquanto um processo global, 

unitário, pois internamente contraditório (suas contradições internas são as mediações pelas quais, em suas inter-

relações, se constitui a totalidade do processo de trabalho), e apenas nesta sua dimensão de totalidade exerce 

plenamente sua função de categoria fundante do mundo dos homens” (LESSA, 2002, p. 39). 
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nas formas de produção e reprodução social servis e/ou escravistas – e de produção de mais-

valor. Nossa afirmação procura sustentação na análise feita por Marx (2011) em seu texto 

conhecido como “Introdução” (à Crítica da Economia Política), no qual está exposto à 

dimensão totalizante e, ao mesmo tempo, sintética do capital em sua manifestação concreta, o 

modo de produção capitalista. Marx diz o seguinte:  

 

A sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização histórica da 

produção. Por esta razão, as categorias que expressam suas relações e a 

compreensão de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a 

organização e as relações de produção de todas as formas de sociedade 

desaparecidas, com cujos escombros e elementos edificou-se, parte dos quais ainda 

carrega consigo como resíduos não superados, parte [que] nela se desenvolvem 

meros indícios em significações plenas (MARX, 2011, p. 58). 

 

Estas relações sociais ocorrem sem prescindir das formas morais dominantes de 

controle da política, isto é, da forma política de um governo nacional, cuja existência espelha 

relações materiais enquanto Estado nas mais variadas formas de governo: democrática, 

autocrática, teocrática ou imperial. Tendo em vista essas considerações compreendemos que a 

“materialidade do Estado” – assim como o trabalho e o capital – está profundamente enredada 

“na base sociometabólica antagônica sobre a qual todas as formações de Estado e capital são 

erguidas” (MÉSZÁROS, 2015, 29).  

Encontramos estas tendências identificadas em primeiro lugar por Karl Marx e, 

posteriormente, por seus epígonos – pelo menos alguns deles – Lênin, Lukács, Gramsci e 

Mészáros –, que captaram a essência deste movimento, cuja forma expressa a dinâmica e as 

leis tendenciais da formação histórica capitalista. Estas tendências de desenvolvimento 

ocorrem no tempo a partir das formas de mediação, por mais imediatas que possam aparecer 

ao sujeito. Ou, em outras palavras, segundo Lukács 

 

Imediatismo e mediação são, portanto, não apenas tipos de atitude coordenadas e 

mutuamente complementares em relação a objetos da realidade, mas, ao mesmo 

tempo – conforme a essência dialética da realidade e o caráter dialético dos nossos 

esforços para nos confrontar com ela – são também determinações dialeticamente 

relativizadas. Isto é, toda mediação tem necessariamente de resultar num ponto de 

vista em que a objetividade produzida por ela assuma uma forma de imediatismo 

(2003, p. 319-320).  

 

A forma do capital é fundamentalmente histórica, social e política, desse modo o 

capital deve ser considerado a partir das suas categorias constituidoras que “expressam formas 

de ser, determinação da existência” (MARX, 2011, p. 59), evidenciando assim as 

particularidades da sociedade capitalista e do sujeito imediatamente determinado. Portanto, do 
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ponto de vista científico, a sociedade não começa aí no estado em que a encontramos ou, 

como afirma Marx (2011, p. 59), “a sociedade, também do ponto de vista científico, de modo 

algum só começa ali onde o discurso é sobre ela enquanto tal53”. Sendo assim, para analisar a 

chamada reestruturação produtiva é preciso compreender como estão articuladas a estrutura e 

a dinâmica do capital e como o trabalho livre, ou melhor, trabalho assalariado, está subsumido 

a este processo. 

Nesse sentido é exemplar a condição em que se insere o trabalho do motorista de 

ônibus, pois de imediato é possível constatar que as mudanças advindas do processo de 

reestruturação produtiva atingem seu trabalho de formas variadas, porém, complementares. A 

constante incorporação de tecnologia nos veículos, por exemplo, pode suscitar, de um lado, 

menor esforço físico para dirigir em uma jornada mais longa, mas de outro, podemos 

identificar os mecanismos de controle e pressão sobre o processo de trabalho do motorista, ou 

seja, a microeletrônica e as tecnologias da informação. Desse modo encontramos veículos 

equipados com GPS ou ITS54 cuja função é de controle, mas, além disso, servem como 

estímulo para que os motoristas cumpram os horários e mantenham-se sincronizados com o 

equipamento. Há também as câmeras eletrônicas que são instaladas para – segundo a RMTC – 

evitar assaltos nos veículos; contudo, sua aplicabilidade está no monitoramento constante da 

jornada de trabalho. Sobre essa questão, o que diz Marx (2011, p. 707) é inspirador à nossa 

reflexão: 

 

Não é preciso ter uma perspicácia fora do comum para compreender que, partindo, 

p. ex., do trabalho livre ou assalariado resultante da dissolução da servidão, as 

máquinas só podem surgir em contraposição ao trabalho vivo, como propriedade 

alheia e poder hostil diante dele; i.e., que elas têm de se contrapor a ele como 

capital. Porém, é igualmente fácil perceber que as máquinas não deixarão de ser 

agentes da produção social tão logo devêm, p. ex., propriedade dos trabalhadores 

associados. No primeiro caso, todavia, sua distribuição, i. e., o fato de não 

pertencerem ao trabalhador, é da mesma maneira condição do mundo da produção 

fundado no trabalho assalariado. No segundo caso, a distribuição modificada partiria 

de uma base da produção nova, modificada, originada somente por meio do processo 

histórico55. 

 

Uma característica intrínseca ao capital e ao modo de produção capitalista é o 

desenvolvimento constante das condições de produção e, por conseguinte, das relações de 

produção com efeitos diretos à força de trabalho. Marx evidencia que a máquina só aparece 

como forma de dominação no processo de exploração do trabalho, em que a contraposição 

                                                 
53 Itálicos do original. 
54 Sigla em inglês para Sistema de Transporte Inteligente. 
55 Itálicos do original. 
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entre trabalho vivo e capital se materializa em depreciação das condições de existência do 

primeiro sob o jugo da dominação que se realiza na e pela exploração do trabalho vivo através 

das máquinas.  

Nesse sentido, não é fortuito afirmar que “a burguesia não pode existir sem 

revolucionar permanentemente os instrumentos de produção; portanto, as relações de 

produção; e assim, o conjunto das relações sociais” (MARX & ENGELS, 2011, p. 28). Desse 

modo, encontramos o “ser-precisamente-assim” da sociedade burguesa: a apropriação do 

trabalho vivo dá-se, de um lado, a partir do trabalho assalariado como processo de trabalho e 

processo de valorização do capital e, de outro, como depreciação do trabalho vivo em razão 

da expansão do capital como trabalho morto, engendrando o processo de dominação e 

exploração que tem origem na subsunção real do trabalho vivo ao capital, em que o preço 

pago pelo trabalho vivo é achatado abaixo do seu valor56. Logra-se assim, sobre as condições 

de existência do trabalho vivo, depleção objetiva e subjetiva, uma vez que degrada as 

condições de vida dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que debilita o movimento operário, 

criando-se novos desempregados, desqualificando-se antigas ocupações e criando-se novas e 

mais especializadas ocupações em razão da expansão e desenvolvimento do trabalho 

assalariado, cuja razão de ser é expressão dos interesses do capital57.  

Sobre este aspecto Quijano (2002, p. 4-5) sintetiza os caracteres basais do 

capitalismo: 

A categoria de capitalismo está referida ao conjunto da articulação estrutural de 

todas as formas historicamente conhecidas de controle do trabalho ou exploração: 

escravidão, servidão, pequena produção mercantil independente, reciprocidade e 

salário. Tais formas de controle do trabalho se articulam como estrutura conjunta em 

torno do predomínio da forma salarial, chamada capital, para produzir mercadorias 

para o mercado mundial. O capital é uma forma específica de controle do trabalho 

que consiste na mercantilização da força de trabalho a ser explorada. Por sua 

condição dominante em tal conjunto estrutural, outorga a esse seu caráter central – 

quer dizer, o faz capitalista – mas, historicamente não existe, não existiu nunca e não 

                                                 
56 Para aclarar esse aspecto é certeira a análise de Tumolo (2003, p. 165) “Todavia, como o movimento do 

capital é contraditório, a produção da mais-valia relativa pressupõe a crescente utilização proporcionalmente 

maior do capital constante (trabalho morto) em relação ao capital variável (trabalho vivo), quer dizer, um 

aumento da composição orgânica do capital, o que implica, de um lado, a tendencial redução da taxa de lucro e 

de acumulação de capital e, de outro, uma redução do número relativo de trabalhadores explorados. Isso significa 

que parte da mercadoria força de trabalho se torna invendável, acarretando uma população proletária excedente 

e, consequentemente, uma diminuição do preço da força de trabalho abaixo de seu valor. A redução do valor da 

força de trabalho acaba causando, simultânea e contraditoriamente, uma diminuição de seu preço abaixo do 

valor”. 
57 Para compreendermos o movimento que tem por fim a valorização do capital e degradação da força de 

trabalho nos baseamos em Alves (2005, p. 23) o qual afirma que: “Um dos traços ontológicos do capital é a sua 

notável capacidade em ‘desmanchar tudo que é sólido’, revolucionar, de modo constante, as condições de 

produção; pôr – e repor – novos patamares de mobilidade do processo de valorização nos seus vários aspectos 

(Marx, 1990). [...] Quando o capital instaurou o trabalho assalariado e promoveu a despossessão do trabalhador 

assalariado das condições de vida, a separação do trabalhador de sues meios de produção, a separação entre o 

‘caracol e sua concha’ (Marx, 1985: 411).” 
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é provável que exista no futuro, separado ou independentemente das outras formas 

de exploração. 

 

O capital é uma forma histórica específica de controle social e do trabalho. A 

ausência aqui dessa reflexão traria problemas para as considerações que realizaremos sobre a 

reestruturação produtiva. De um lado, as condições para reestruturar a produção apareceriam 

como justificáveis a partir das crises que impõe ao capitalismo a sublevação permanente dos 

instrumentos da produção e a manutenção das formas anteriores de controle do trabalho. De 

outro, a ausência desse fundamento, qual seja: a depreciação do trabalho vivo através da 

“ampliação da composição orgânica do capital”, em que o capital constante (trabalho morto) 

se expande em relação ao capital variável (trabalho vivo) denotaria harmonização e 

otimização do modo de produção, alcançada através da reestruturação produtiva. Semelhante 

reflexão, esvaziada do conteúdo de classe, não poderia estar mais equivocada. 

Antunes (2009, p. 22) afirma que o conjunto de mediações do ser social com a 

natureza são “determinações ontológicas fundamentais”, as quais os indivíduos reproduzem 

sua existência através de “funções primárias de mediações”. As mediações de primeira ordem 

estão materializadas na humanização e na criação de um referencial “humanamente 

significativo” para o controle da produção, o estabelecimento do processo de trabalho, a 

alocação racional de recursos, a organização e coordenação de atividades materiais ou 

culturais e o estabelecimento do sistema de trocas. As mediações de segunda ordem, ainda 

segundo Antunes (2009, p.22-23), tem seu advento com a constituição do sistema do capital, 

o qual engendra elementos “fetichizadores e alienantes” alterando nevralgicamente as 

mediações de primeira ordem. Ou seja, trata-se de um processo em que e o valor de uso é 

separado do valor de troca e, ao mesmo tempo, subsumido a ele. Portanto, as mediações de 

segunda ordem são próprias da dinâmica autoexpansiva do capital e são encontradas em meio 

à “separação e alienação entre o trabalhador e os meios de produção; imposição das condições 

objetivas e alienadas sobre os trabalhadores; personificação do capital como um valor egoísta; 

a personificação do trabalho, isto é, a personificação dos operários como trabalho” (2009, 23-

24). Nesse sentido, a reestruturação produtiva apresenta como característica fundamental a 

intensificação da depleção do trabalho vivo, percebida a partir das mutações no sistema 

produtivo e das mudanças técnico-científicas, expediente que engendra o incremento da 

intensidade do trabalho e da subordinação do Estado ao capital (mercado).  

Outra questão fundamental na dinâmica do processo de exploração e subordinação 

do trabalho vivo aos imperativos do capital e, portanto, do processo de reestruturação 

produtiva, é o papel do Estado. Para Mészáros (2014) a subordinação do Estado ao capital diz 
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respeito a sua essência, ou seja, seu papel de centurião, que protege a ordem do capital. Nesse 

sentido, o Estado está subordinado ao capital, mas, precisamente é resultado da composição 

material antagônica desse sistema de produção. Portanto, os caracteres do Estado são 

alterados em consonância com as mudanças na produção de mercadorias.  

Nesse aspecto Harvey (2012) faz o registro de episódios fundamentais que 

promoveram mudanças profundas no modo de produzir e reproduzir a vida e no controle 

social capitalista. Para o autor as mudanças que eclodiram nos países capitalistas centrais 

ocupam um curto período histórico, localizadas em uma década, o que demonstram quão 

agudas foram essas mudanças. A começar com a ruptura do acordo firmado em Bretton 

Woods, em 1971; bem como a “internacionalização do capital, no processo de 

desregulamentação cumulativa dos mecanismos associados à regulação fordista” 

(CHESNAIS, 1996, p. 299); acresce-se a isso o fim da estabilidade atrelada à reconstrução 

pós Segunda Guerra Mundial; soma-se a isso também a crise do petróleo provocada pela 

decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em aumentar os preços 

alterando significativamente os custos relativos à energia. E por fim, claro, as vitórias 

eleitorais de Margaret Thatcher (1979), na Inglaterra, e Ronald Reagan (1980) nos Estados 

Unidos, que foram cruciais para a “neoliberalização” da economia mundial a partir do 

“centro” do capitalismo. Há, nesse sentido, uma tendência irreversível do capital, isto é, que 

não é passível de concertação, qual seja: expandir para acumular e acumular para expandir e, 

consequentemente, a flexibilização do trabalho e a revolução das condições de produção. Esta 

tendência pressupõe um mercado mundial e, além disso, a concentração do capital em 

monopólios, o que resulta na constituição de “cartéis internacionais”. Para Chesnais (1996) 

essas são as características da “mundialização do capital”, entretanto, em um contexto de 

desestabilização da economia mundial, provocada pela desregulação dos mercados e pela 

“liberalização financeira”. Já o neoliberalismo, em si, significou, segundo Harvey (2008, p. 

41) “a destruição das barreiras regulatórias que limitavam o campo de ação” e emperravam o 

florescimento de um novo, e complexo, padrão de acumulação: a acumulação flexível, isto é, 

“sob o impulso da mundialização do capital, houve o desenvolvimento da acumulação 

flexível” (ALVES, 2005, p.16).  

Neste mesmo sentido, a “mundialização do capital” e a “liberalização financeira”, 

bem como, o neoliberalismo são “estruturas econômico-sociais” cuja emersão explicita a crise 

de acumulação do capital, na qual liberalização financeira e mundialização da economia, em 

1973, constituem-se como efetivação da tendência “autoexpansiva a todo custo do capital” 
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(ALVES, 2005; MÉSZÁROS, 2014). Contexto no qual Mészáros (2002) identificou como 

uma irreversível tendência do capital, qual seja: um “continuum depressivo”: 

 

É preciso admitir que enquanto a relação atual entre interesses dominantes e o 

Estado capitalista prevalecer e impuser com sucesso suas demandas à sociedade não 

haverá grandes tempestades e intervalos razoavelmente distantes, mas precipitações 

de frequência e intensidade crescentes por todos os lugares. Dessa maneira, a antiga 

“anormalidade” das crises – que antes se alternavam com períodos muito mais 

longos de crescimento ininterrupto e desenvolvimento produtivo – sob as condições 

atuais pode, em doses diárias menores, se tornar a normalidade do “capitalismo 

organizado”. De fato, os picos das históricas e bem conhecidas crises periódicas do 

capital podem ser – em princípio – completamente substituídos por um padrão linear 

de movimento. Seria, contudo, um grande erro interpretar a ausência de flutuações 

extremas de tempestades de súbita irrupção como evidência de um desenvolvimento 

saudável e sustentado, em vez da representação de um continuum depressivo, que 

exibe as características de uma crise cumulativa, endêmica, mais ou menos 

permanente e crônica, com a perspectiva última de uma crise estrutural cada vez 

mais profunda e acentuada (MÉSZÁROS, 2002, p. 697). 

 

A crise do sistema do capital, para Chesnais (1995), “trata-se de um processo 

acumulativo de efeito depressivo de longo prazo”. Em sua análise ela atinge três principais 

polos: a destruição acentuada de postos de trabalho; a desregulamentação e liberalização do 

mercado controlado pelo capital financeiro e a crise fiscal dos Estados a partir do crescimento 

da dívida pública. Esses três aspectos são engendrados pela mundialização do capital.  

Os autores – Mészáros e Chesnais – fornecem um panorama geral e específico da 

crise do capital; a nós interessa retirar de suas análises o que há de semelhante. Nesse sentido, 

persiste em suas reflexões o elemento tendencial do capital em amortecer os efeitos imediatos 

da crise por ele engendrada e que existe, ao mesmo tempo, na crise do capital um efeito 

cumulativo, “depressivo” e “endêmico” que evidencia “um padrão linear de movimento” que 

expressa o espectro destrutivo do capital.  

Os problemas levantados acima denotam dimensões da reestruturação produtiva 

que se constitui numa necessidade intrínseca do capital em flexibilizar as condições de 

extração de mais-valor. Portanto, é inevitável uma reflexão sobre o seu desenvolvimento e, no 

tocante ao modo de produção capitalista, das suas implicações sociais irrefreáveis. A 

reestruturação produtiva através da acumulação flexível é imperiosa sobre a força de trabalho; 

sobre o processo de trabalho; os mercados de trabalho e os padrões de consumo, porém há em 

outro extremo a rigidez heterônoma do capital para definir onde e quando produzir ou 

investir58 (HARVEY, 2012). 

                                                 
58 Para Alves (2000), p.22): “a partir dos anos 70 e 80, projeta-se em determinadas regiões do mercado mundial 

uma série de experimentos produtivos de novo tipo. Eles representam o novo modo de acumulação flexível, com 
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Não podemos perceber o fulcro da reestruturação produtiva e da acumulação 

flexível sem a associação imanente às políticas neoliberais, ou ao chamado neoliberalismo. O 

projeto político neoliberal se inicia com o projeto “piloto” na América Latina – 

especificamente no Chile59 – a partir da interposição de ditaduras civis militares, que 

estiveram no bojo das políticas neoliberais. 

Em suma, na cultura60 o desfecho que as mudanças derivadas da reestruturação 

produtiva desempenharam sobre a forma de produzir e reproduzir a vida pode ser observado 

nas implicações provenientes da flexibilização das instituições chave a esse processo, que em 

si mesmas traduziram os aspectos universalizantes, isto é, políticos, sociais, culturais, do 

período caracterizado como a ascensão do modo de produção capitalista no século XX. 

Período consagrado na expressão de Hobsbawn (1995) como “anos dourados”, impulsionado 

por duas revoluções industriais, pelo fim da Segunda Guerra Mundial e pela reconstrução dos 

países destruídos e uma quadra histórica marcada pelo New Deal nos EUA e pelo Welfare 

State na Europa, sobretudo a ocidental. Um momento histórico de suma importância por 

                                                                                                                                                         
o capital reencontrando-se com seu ser-precisamente-assim. É possível ressaltar, por exemplo, “a especialização 

flexível”, na “Terceira Itália”; ou o “kalmarianismo”, na Suécia”. 
59 Para Harvey (2014) o desenvolvimento desigual do neoliberalismo tem como pressuposto a recessão 

econômica que atingia o mundo inteiro no começo dos anos de 1970. Portanto, para o capital, não havia outra 

saída senão fazer o mesmo, mas de outra forma. Para explicitar essa dimensão desigual é interessante a história 

de como a economia chilena fora reconstruída, desde a década de 1950, como parte do programa da Guerra Fria, 

mas que serviu para preparar o terreno para os “the Chicago boys – grupo de economistas conhecidos pela 

adesão as teorias de Milton Friedman Professor da Universidade de Chicago– chamados para “ajudar” na 

recuperação da economia chilena, sobre isso, Harvey diz: “Um grupo de economistas conhecidos como “the 

Chicago boys”, [...] foi convocado para ajudar a reconstruir a economia chilena. É interessante a história de 

como eles foram escolhidos. Os Estados Unidos tinham financiado o treinamento de economistas chilenos na 

Universidade de Chicago desde os anos de 1950 como parte do programa da Guerra Fria destinado a neutralizar 

tendências esquerdistas na América Latina. Os economistas treinados em Chicago vieram a obter o predomínio 

na Universidade Católica, entidade privada, de Santiago. No começo dos anos de 1970, elites de negócios 

organizavam oposição a Allende através de um grupo chamado “Clube de Segunda-Feira” e desenvolveram uma 

relação de trabalho com esses economistas, financiando seu trabalho através de institutos de pesquisa. Depois de 

o General Gustavo Leigh, rival de Pinochet para ocupar o poder, e keynesiano, ser afastado em 1975. Pinochet 

levou esses economistas para o governo, no qual seu primeiro trabalho foi negociar empréstimos como o FMI, 

reestruturaram a economia e privatizaram os ativos públicos, liberaram os recursos naturais (pesca, extração de 

madeira etc.) à exploração privada e não regulada (em muitos casos reprimindo brutalmente as reivindicações 

das populações indígenas), privatizaram a seguridade social e facilitaram os investimentos estrangeiros direitos e 

o comércio mais livre” (HARVEY, 2014, p. 18). Em suma, reestruturar a economia chilena com as tendências 

mundiais de investimento, logrando, de um lado, a nacionalização das perdas financeiras e, de outro, o 

consequente déficit industrial de uma economia subdesenvolvida. 
60 Para Harvey (2008, p. 52): “O neoliberalismo era bem adequado a tarefa ideológica, precisando, porém, da 

sustentação de uma estratégia prática que enfatizasse a liberdade de escolha do consumidor, não só quanto a 

produtos particulares, mas também quanto a estilos de vida, formas de expressão e uma ampla gama de práticas 

culturais. A neoliberalização precisava, política e economicamente, da construção de uma cultura populista 

neoliberal fundada no mercado que promovesse o consumismo diferenciado e o libertarianismo individual. No 

tocante a isso, ela se mostrou mais que compatível com o impulso cultural chamado de “pós-modernismo”, que 

havia muito espreitava no ninho, mas agora podia seguir, emplumado como dominante tano cultural quanto 

intelectual. Foi esse o desafio que as corporações e as elites de classe se puseram a aprimorar nos anos de 1980”.  
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sintetizar em um quarto de século – 1950-1975 – a “maturidade61” do taylorismo-fordismo e a 

iminente crise deste.  

Partimos do pressuposto que a reestruturação produtiva está assentada na hipótese 

de que, ao longo da história, houve em períodos diferentes diversos processos de 

reestruturação produtiva. Pressupomos o taylorismo-fordismo como um desses processos que 

se caracteriza por dois aspectos centrais e complementares: primeiro a adaptação de 

elementos de outras cadeias produtivas como, por exemplo, a esteira rolante; segundo, a 

introdução de formas de controle e organização do trabalho através do tempo (DAL ROSSO, 

2008). Em síntese, o âmago do taylorismo-fordismo encontra-se na racionalização do trabalho 

e na racionalização da vida, compreendidas como: 1) as transformações imputadas, sobretudo 

ao taylorismo, no tocante a produção estão atreladas ao aumento da produtividade a partir do 

cálculo e do controle rígido do tempo dispendido em cada atividade no processo de trabalho; 

2) com a intenção de satisfazer o conjunto das necessidades para implementar o sistema 

taylorista de controle do trabalho, o fordismo se ocupava da vida de cada operário para além 

do trabalho, isto é, preocupava-se com a estruturação e dinâmica da vida cotidiana dos 

trabalhadores. Esse exercício exigia a imperiosa degradação do trabalhador pelo processo de 

trabalho, associado ao controle moralizante rígido imposto pelo capital como forma de 

garantir a coesão social como estratégia para conservar o equilíbrio “psicofísico” dos 

trabalhadores. 

O interior da fábrica fordista assemelhava-se a estrutura de uma cidade com uma 

acentuada densidade demográfica e com intenso fluxo de pessoas e produtos, concebida e 

constituída a partir da rigidez e da hierarquia fundamentais para a separação absoluta entre a 

concepção – controle, elaboração, decisão e definição de objetivos – e produção – o saber 

fazer do trabalho, a técnica, a prática rotinizada que exigia um sujeito específico, ao mesmo 

tempo em que forjava em cada trabalhador o nexo psicofísico necessário ao tipo de produção 

                                                 
61 Esta expressão é utilizada por nós em um sentido apenas, qual seja: pressupomos que, em primeiro lugar o 

taylorismo, e em segundo lugar, o fordismo, possuem um desenvolvimento orgânico. Desse modo desde a 

inauguração da Ford Motor Company, em 1903, até o declínio deste sistema produtivo, por volta de 1973, o 

taylorismo-fordismo desenvolveu-se enfrentando crises agudas: a Primeira Guerra Mundial, em 1914-18, a 

Grande Depressão, em 1929, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939-45. A quebra da Bolsa de Nova York foi 

descrita por Hobsbawn (1995, p. 96) como equivalente a “algo muito próximo do colapso da economia mundial, 

que agora parecia apanhada num círculo vicioso, onde cada queda dos indicadores econômicos (fora o 

desemprego, que subia as alturas sempre mais astronômicas) reforçava o declínio de todos os outros”. Sendo 

assim, o taylorismo-fordismo tornou-se hegemônico após superar crises agudas que serviram para a difusão do 

american way of life, com força após a Segunda Guerra Mundial período em que se aliou a políticas de cariz 

keynesiano para o Estado, assegurando, em um só movimento o controle macroeconômico salutar, que garantiu 

demanda econômica para a produção de massa (ALVES, 2011, p. 99).  
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que – sintetizado nas palavras de Frederick W. Taylor – assumia a figura do “tipo bovino”, 

também conhecida pela expressão de “gorila amestrado”. 

Há expressões que sintetizam o conteúdo e a forma do taylorismo-fordismo e que 

impõe que detenhamo-nos sobre seu significado histórico, tendo em vista que as 

determinações que engendram “o gorila amestrado” com a “consciência tipo bovina” criam 

instrumentos para determinar a vida do trabalhador. Ou de outro modo, expressões que 

compreendem que a administração científica pressupõe um operário específico e, ao mesmo 

tempo, manifestam que os princípios científicos do controle do trabalho, bem como a 

racionalização do processo produtivo, exigiram que se elaborasse um “novo tipo humano”; 

capaz de suportar o “novo tipo de trabalho” e de “processo produtivo”. Nesse sentido, não há 

nada mais elucidativo que as palavras do criador destes princípios: 

 

[...] um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes 

como ocupação é ser tão estúpido e fleumático que mais se assemelhe em sua 

constituição mental com um boi. [...] Além disso, o homem mais apropriado para 

carregar lingotes é tão bronco, que é incapaz de aperfeiçoar-se corretamente a si 

mesmo (TAYLOR, 1986, 68-69). 

 

Apesar da clareza com que Taylor descreve o caráter e a personalidade do 

trabalhador, é forçoso afirmar que o fulcro dessa concepção não reside na representação 

acerca do trabalhador, ao contrário, para que se projetasse idealmente o “tipo humano” foi 

preciso decompor o trabalho em séries de movimentos e limitar o processo de trabalho “ao 

aspecto físico maquinal” (GRAMSCI, 2001, p. 266), em que o elemento subjetivo, a “unidade 

de pensamento e ação, concepção e execução”, a ligação consciente do trabalhador com o 

processo de trabalho sofresse um vigoroso ataque, pois se “os trabalhadores não são 

destruídos como seres humanos, mas simplesmente utilizados de modos inumanos, suas 

faculdades críticas, inteligentes e conceptuais permanecem sempre, em algum grau, uma 

ameaça ao capital, por mais enfraquecidas e diminuídas que estejam” (BRAVERMAN, 1981, 

p. 124). 

Sobre este aspecto Taylor (1986, p. 118) procura explicitar que o trabalhador deve 

trabalhar e não deve se preocupar com formas mais eficazes de realizar sua atividade porque 

cabe à administração a proposição de novos métodos e avaliação dos estímulos e sugestões 

pertinentes que visem melhorar as “práticas” dos trabalhadores. Nas palavras do autor à 

administração científica  
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não permite o operário usar qualquer instrumento e método que acredite ser o 

aconselhado na prática diária de seu trabalho. Todo o estímulo, contudo, deve ser 

dado a ele, para sugerir aperfeiçoamentos, quer em métodos, quer em ferramentas. E 

sempre que um operário propõe um melhoramento, a política dos administradores 

consistirá em fazer análise cuidadosa do novo método e, se necessário, empreender 

experiência para determinar o mérito da nova sugestão, relativamente ao antigo 

processo padronizado. E quando o melhoramento novo for achado sensivelmente 

superior ao velho, será adotado como modelo para todo o estabelecimento.  

 

Aliado a esta forma de controlar o processo de trabalho, retirando a “autoridade” 

do operário para elaborar saídas que tornassem o processo menos dificultoso, o taylorismo-

fordismo praticava a política de altos salários – inaugurada por Henry Ford na fábrica de 

Highland Park entre 1910-14 – em que cada operário receberia cinco dólares por dia. 

Depreende-se daí o reconhecimento de que as mudanças no processo se impunham como 

acréscimo no pagamento pelo desgaste gerado, em razão do aumento na produtividade com 

pouquíssimas e, às vezes, nenhuma, inovação técnico-científica; uma vez que o 

desenvolvimento que culmina na racionalização da produção e na gerência científica devém 

de “uma fase mais recente de um longo processo que começou com o próprio industrialismo, 

uma fase que é apenas mais intensa do que as anteriores e que se manifesta sob formas mais 

brutais” (GRAMSCI, 2001, p. 266). 

O taylorismo-fordismo não promoveu transformações significativas que 

representassem avanços tecnológicos e, nesse sentido, concordamos com Gramsci (2001), 

Harvey (2012, 2014), Dal Rosso (2008) e Braverman (1981), de que as tendências de 

desenvolvimento tecnológico e científico são aquelas que já estavam disponíveis. Portanto, as 

inovações tecnológicas e organizacionais, verificadas no taylorismo-fordismo, cristalizam 

tendências bem sucedidas e experimentadas no modo de produção capitalista. De modo que, 

como afirma Braverman62 (1981, p. 144-145-146), tais tendências devem ser associadas à 

                                                 
62 Verificamos esse entendimento em várias partes do livro em causa, para nossa reflexão interessa a seguinte 

passagem a qual sintetiza as questões levantadas no texto, vejamos: “Os laboratórios de pesquisa das empresas 

nos Estados Unidos começaram mais ou menos com os inícios da era do capitalismo monopolista. A primeira 

organização de pesquisa fundada com propósito específico de invenção sistemática foi inaugurada por Thomas 

Edson em Menlo Park, Nova Jsersey, em 1876, e os primeiros laboratórios governamentais foram instalados pelo 

Departamento de Agricultura pela Lei Hatch de 1887. Arthur D. Little começou seu laborarótio independente de 

pesquisa em 1886. Estes foram os precursores das organizações de pesquisa nas empresas: Easteman Kodak 

(1893); B. F. Goodrich (1895) e o mais importante, General Eletric (1900). A General Motors fez muit da sua 

pesquisa com a Dayton Engineering Laboratories Company (DELCO) de Charles F. Kettering, organizada em 

1909, e adquirida pela GM em 1919, embora ao mesmo tempo a empresa inaugurasse outros laboratórios, tais 

como o organizado para ela pela Arthur D. Little Company em 1911 para análise e testes de materiais; em 1920, 

todas as atividades de pesquisa da GM estavam combinadas para construir a Empresa de Pesquisa General 

Motors em Moraine, Ohio. Frank B. Jewett começou a pesquisar para a Bell Telephone Laboratories em 1904. 

Os Laboratórios de Pesquisa da Westinghouse começaram em Pittsburgh em 1917. Em 1902 havia 300 desses 

laboratórios de empresa, em 1940, mãos de 2.200. Daí por diante, empresas com um ativo tangível acima da 

média, e as que possuíam ativo acima de um bilhão de dólares empregavam em média 1.250 pesquisadores. Os 
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emergência do capitalismo monopolista63; de mais a mais vai se decantando também uma 

concepção minimamente nova sobre o operário, na qual vai se configurando – para Ford –, 

simultaneamente, como um potencial consumidor. Encontramos semelhante posicionamento 

em “Minha Vida e Minha Obra” de Henry Ford, neste livro está cristalizada in nuce 

elementos que conjuntamente considerados são entendidos como a ideologia fordista, ou o 

“ser-precisamente-assim” do fordismo que, resumidamente, respalda-se em elevar a 

produtividade pari-passu com a elevação salarial. Identificamos a perspicácia de Ford em 

duas passagens: “o tipo de vida do povo, ou seja, o preço dos seus salários, determina a 

prosperidade do país” (FORD, 1933, p. 143); e:  

 

a verdadeira função dos negócios é produzir tendo em vista o consumo e não o 

dinheiro ou a especulação. Produzir tendo em vista o consumo quer dizer produzir 

artigos de boa qualidade e a preços baixos, que satisfaçam ao público e não somente 

ao produtor (FORD, 1933, p. 25).  

 

Quando salientamos a perspicácia de Ford fizemos unicamente para subsidiar a 

concatenação dos aspectos fundamentais do taylorismo-fordismo. A política de altos salários64 

é indiscutivelmente uma inovação fordista, mas a questão fundamental é a seguinte: qual era a 

política de salários praticada na época? O próprio Ford admitia que a política de salários era 

lesiva. Mas, o que quer dizer com isso? Nas palavras de Ford a política de salários tinha este 

estatuto:  

 

Na nossa empresa o salário mínimo é hoje de 6 dólares diários; antes era esse 

mínimo de 5 dólares, e no começo pagávamos o que era necessário pagar. Seria 

imoral retroceder ao sistema do “tipo dos salários correntes” e, sobre imoral, a pior 

espécie de mau negócio (FORD, 1933, p. 143-144). 

 

                                                                                                                                                         
laboratórios da Bell Telephpne, empregando acima de 5.000 eram, longe, a maior organização de pesquisa do 

mundo” (BRAVERMAN, 1981, p.144). 
63 É forçoso explicitar que os monopólios são formas de ser do capitalismo que àquela altura atingiu uma forma 

inaudita. Nesse sentido, centramos na análise acurada que V. I. Lenin faz do fenômeno em causa, sobre isso 

Lenin diz: “Assim, o resumo da história dos monopólios é o seguinte: 1) de 1860 a 1870, o grau de superior, o 

ápice de desenvolvimento da livre concorrência. Os monopólios não constituem mais do que germes quase 

imperceptíveis; 2) depois da crise de 1873, longo período de desenvolvimento dos cartéis, que ainda constituem 

apenas uma exceção, ainda não sólidos, representando somente um fenômeno passageiro; 3) auge de fins do 

século XIX de toda a crise de 1900 a 1903: os cartéis passaram a ser uma das bases de toda a vida econômica. O 

capitalismo transformou-se em imperialismo” (LENIN, 2012, p. 44). 
64 Sobre os baixos salários praticados à época, encontramos em um exemplo de Taylor (1986, p. 55) a 

condensação sobre a mútua imbricação entre processo de trabalho e vida cotidiana: “(...) Era um holandês, vindo 

da Pensilvânia, que costumava correr à tarde, de volta para casa, situada mais ou menos a uma milha, tão 

disposto como quando chegava correndo para o trabalho de manhã. Soubemos que com o salário de $1,15 

dólares por dia, ele tinha conseguido comprar um pequeno terreno e se emprenhava em construir uma casinha 

própria, trabalhando, para isto, de manhã, antes de estar na fábrica, e à tarde, depois de deixa-la. Tinha também 

de ser seguro, isto é, de dar muito valor ao dinheiro. Uma pessoa, com quem conversamos, disse-nos a respeito 

dele: Um centavo parece-lhe tão grande como uma roda de carroça (grifos do autor).” 
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Toda a ideologia fordista gravitava em torno dos princípios “tempo-espaço”, os 

quais estão na base de nossa análise. Assim, “tempo-espaço” são compreendidos enquanto 

processos cuja existência pressupõe, enquanto prioridade ontológica, as transformações no 

sistema produtivo e, por conseguinte, mudanças nos métodos do sistema produtivo. E, 

atrelada a elas, a conformação do trabalhador-consumidor promoveu alterações sensíveis 

nesse tocante. Desse modo, a política de salários defendida por Ford possuía diferenças 

sensíveis em relação à prática dominante para os salários, mas estas diferenças estavam 

assentadas nas mudanças introduzidas no processo produtivo no qual o trabalhador produzia 

mais em menos tempo. Além disso, o salário pago por Ford só poderia ser considerado alto se 

desconsiderarmos que o salário serviu naquele período para manter os trabalhadores no 

trabalho; como um instrumento que visava selecionar aqueles que melhor se adaptassem as 

novas condições de trabalho; em razão dos novos métodos produtivos que suscitavam uma 

nova adaptação dos operários. Para além da acomodação dos operários às novas condições, os 

salários pagos por Ford seguiam uma tendência segundo a qual os “altos salários” derivavam 

da “possibilidade de realizar o padrão de vida adequado aos novos modos de produção e de 

trabalho, e que exigiam um particular dispêndio de energias musculares e nervosas” 

(GRAMSCI, 2001, p. 275). 

Complementarmente, Gramsci (2001, p. 273) afirma que a adaptação ao trabalho 

provocou ao longo do tempo consequências graves para a saúde física e mental dos 

trabalhadores. Deve-se compreender que esta política se manteve ativa até o momento em que 

os métodos perderam o seu caráter de novo, logrando mais uma hierarquização no âmago do 

taylorismo-fordismo. Ou seja, a política de altos salários persistiu tão somente para a 

“aristocracia operária e não pagos a todos os trabalhadores americanos”. Em síntese, esta 

ideologia emerge como evento secundário atrelado ao desenvolvimento objetivo da indústria 

moderna. 

O “gorila amestrado”– expressão sintética que concilia o conjunto de fenômenos 

histórico, social, cultural, políticos enredados organicamente no taylorismo-fordismo e suas 

implicações – é a constatação de que mesmo sob as condições embrutecedoras derivadas do 

parcelamento das atividades produtivas o ser humano, ainda que sob a batuta da degradação 

física e mental, permanece humano. Se refletirmos bem veremos que há nesta sentença um 

duplo sentido que é intrínseco ao taylorismo-fordismo, qual seja: por um lado, a designação – 

proveniente da cisão entre concepção e produção – que imputa ao trabalhador uma condição 

inferior no sistema produtivo, retirando-lhe a capacidade de pensar. De outro, a persistência, 

latente ou não, da subjetivação da contradição entre o trabalho como “pôr teleológico” e a 
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mecanização, parcelização, racionalização do tempo e dos movimentos de trabalho. Gramsci 

(2002, p. 272) analisa este duplo sentido como:  

 

Quando o processo de adaptação se completou, verifica-se na realidade que o 

cérebro do operário, em vez de mumificar-se alcançou um estado de completa 

liberdade. Mecanizou-se completamente apenas o gesto físico; a memória do ofício, 

reduzido a gestos simples repetidos com ritmo intenso, “aninhou-se” nos feixes 

musculares e nervosos e deixou o cérebro livre e desimpedido para outras 

ocupações. Do mesmo modo como caminhamos sem necessidade de refletir sobre 

todos os movimentos necessários para mover sincronizadamente todas as partes do 

corpo, de acordo com aquele determinado modo que é necessário para caminhar, 

assim também, ocorreu e continua a ocorrer na indústria com relação aos gestos 

fundamentais do ofício; caminhamos automaticamente e, ao mesmo tempo, podemos 

pensar em tudo que quisermos65. Os industriais norte-americanos compreendem 

muito bem esta dialética presente nos novos métodos industriais. Compreenderam 

que “gorila amestrado” é uma fase66, que o operário “infelizmente” continua homem 

e até mesmo que, durante o trabalho, pensa mais ou, pelo menos, tem muito mais 

possibilidade de pensar, pelo menos quando superou a crise de adaptação e não foi 

eliminado: e não se pensa, mas o fato de que o trabalho não lhe dá satisfações 

imediatas, e que ele compreenda que se quer reduzi-lo a gorila amestrado, pode leva-

lo a um curso de pensamentos pouco conformistas. Que uma tal preocupação exista 

entre os industriais é algo que se deduz de toda uma série de cautelas e iniciativas 

“educacionais” que podem ser encontradas nos livros de Ford e na obra de Philip. 

 

Em síntese, o “gorila amestrado” é derivado das mudanças empreendidas na 

produção e, concomitantemente, é a realização ideológica do taylorismo-fordismo. Ao passo 

que, mesmo sob a tutela das precauções educacionais, não foi possível eliminar dos 

trabalhadores a dimensão ontológica do trabalho, tão somente uma das suas dimensões foi 

diretamente atingida pelo processo de mecanização do trabalho: os gestos mais simples. 

Portanto, o fenômeno do parcelamento do trabalho exigia, concomitantemente, uma miríade 

de operários e contramestres, encarregados de seção, gerentes e diretores. Esta estrutura que 

possui “corpo e cérebro” é então definida como vertical, ou seja, uma fábrica que possui um 

centro de concepção e controle (diretoria, gerentes e contramestres: seu cérebro) e uma 

multidão de executores (operários: seu corpo). Em um célebre texto de Antônio Gramsci67 o 

                                                 
65 Grifos nossos. 
66 No texto citado substituímos a palavra “frase”, pela expressão “fase”. Acreditamos após leitura e reflexão que 

o texto com a expressão por nós incorporada ganha sentido; ao que parece esta palavra deve ter sido alterada por 

um erro de diagramação, segue o texto sem a mudança: “[...] Os industriais norte-americanos compreendem 

muito bem esta dialética presente nos novos métodos industriais. Compreenderam que “gorila amestrado” é uma 

frase, que o operário “infelizmente” continua homem e até mesmo que, durante o trabalho, prensa mais ou, pelo 

menos, tem muito mais possibilidade de pensar, pelo menos quando superou a crise de adaptação e não foi 

eliminado: e não se pensa, mas o fato de que o trabalho não lhe dá satisfações imediatas, e que ele compreenda 

que se quer reduzi-lo a gorila amestrado, pode leva-lo a um curso de pensamentos pouco conformistas.” 
67 O texto em questão recebe o título de Americanismo e fordismo. No Brasil este está traduzido pela editora 

Civilização Brasileira e encontra-se disponível na coleção Cadernos do Cárcere, no volume 4.  
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fordismo é definido a partir de sua particularidade, as inovações organizacionais e técnicas na 

produção, mas ganha acentuada atenção à dimensão “extraeconômica68”. Ou seja, 

 

[...] na América, a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo 

tipo humano, adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo: esta 

elaboração está até agora na fase inicial e, por isso, (aparentemente) idílica. É ainda 

a fase da adaptação psicofísica à nova estrutura industrial (GRAMSCI, 2001, p. 

248).  

 

Para Gramsci e – também para nós – não havia nenhuma preocupação humanista 

ou espiritual de Henry Ford para com seus empregados, ao contrário, estes elementos 

“humanistas” só interessavam à medida que impunham aos trabalhadores algum tipo de 

controle sobre suas condutas fora do trabalho, o que os levaria a uma adaptação ao novo 

método de trabalho, pois este dependia da “eficiência muscular-nervosa” dos trabalhadores 

(GRAMSCI, 2001, p. 267). Ou seja, tratava-se tão somente de selecionar trabalhadores e 

mantê-los estáveis para a exploração no processo de trabalho. 

Caracterizar o fordismo implica em atrelá-lo ao taylorismo e assim podermos 

avançar na compreensão daquilo que é essencial desse processo de reestruturação. De acordo 

com Harvey  

 

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do 

taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção de 

massa significava consumo de massa, uma nova política de controle e gerência do 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista (2012, p. 121). 

 

De fato, o que caracteriza precisamente o taylorismo-fordismo é a linearidade do 

tempo de vida fora do trabalho e o cálculo racional do tempo de trabalho. Mas, como estes 

aspectos se relacionam? 

De um lado a produção de massa inaugurada pelo sistema taylorista-fordista 

pressupõe de igual maneira o consumo de massa, por isso é fundamental o interesse pela vida 

dos trabalhadores fora do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, o taylorismo-

                                                 
68 Por dimensão extraeconômica compreendemos, a partir da consideração ontológica, como sendo o ponto de 

partida da consciência são suas manifestações concretas, ou seja, produção, cultura e política, em suma: “Até 

mesmo o modo de produção mais bárbaro ou mais estranhado plasma os homens de determinado modo, um 

modo que desempenha papel decisivo, em última instância, nas inter-relações entre grupos – por mais 

“extraeconômicas” que estas possam parecer de imediato” (LUKÁCS, 2012, p. 336). Evidentemente, no ser 

social o econômico e o extraeconômico mantém initerrupta interação e interligação o que leva a determinação 

recíproca do complexo categorial do ser social, ou seja, o transcurso e a transformação histórica desenvolve-se 

em uma totalidade de complexos que são apreendidos pelo sistema de categorias que resultam desse movimento 

uma vez que “as categorias são formas de ser e determinações da existência”, portanto, são ontologicamente 

concretas.  
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fordismo significava a degradação da estrutura existente na produção, na qual o trabalhador 

detinha, assim como o artesão na gleba, conhecimento quase que total do processo de 

produção. Nesse sentido, o sistema taylorista-fordista representava a destruição do “artesão 

qualificado” e o surgimento do seu substitutivo, os “trabalhadores especialistas” (SENNETT, 

2012, p. 43). Isto é, as técnicas de controle do tempo e do movimento empregados no trabalho 

(cadencia e ritmo) não poderiam ser empreendidas sem que antes houvesse a constituição de 

um “trabalhador de novo tipo”. 

Para Dal Rosso o sistema taylorista e fordista 

 

[...] não supõe mudança tecnológica para aumentar a produtividade. Ele atua sobre a 

organização do trabalho e aí introduz transformações. As mudanças aumentam a 

carga de trabalho, medida sempre em termos de volume de produto produzido ou em 

termos de redução do quadro de pessoal necessário para executar determinada tarefa, 

ou ainda em termos de velocidade ou ritmo dos movimentos. Em síntese, o sistema 

taylorista-fordista altera a organização do trabalho para obter resultados superiores. 

É, então, um exemplo clássico de intensificação por reorganização do trabalho na 

ausência de revolução tecnológica (2008, p. 62). 

 

O sistema taylorista-fordista altera a organização do processo de trabalho para 

obter melhores resultados e aumenta a produtividade da força de trabalho. Porém, o lastro das 

relações que engendra o conceito de intensificação do trabalho69 está atrelado à subsunção do 

trabalho ao capital. Ou seja, a elevação da força produtiva do trabalho tem como 

consequência o incremento na produtividade do trabalho e a redução do valor da força de 

trabalho. A compreensão e crítica deste fenômeno encontram-se primeiro em Marx (2013), 

que não cria propriamente um conceito de intensificação do trabalho, mas que, ao analisar o 

conceito de mais-valor relativo, explicita que o movimento tendencial do capital consiste na 

expansão do mais-trabalho e redução do trabalho necessário em uma jornada de trabalho. Para 

tanto, “vê-se, assim, o impulso imanente e a tendência constante do capital a aumentar a força 

produtiva do trabalho para baratear a mercadoria e, com ela, o próprio trabalhador” (MARX, 

2013, p. 394). No tocante ao sistema taylorista-fordista percebemos que não ocorreram 

mudanças que pudessem qualificar as transformações incorporadas no processo de produção, 

como revolução tecnológica, mas, houve, sobretudo, a radicalização da racionalização do 

                                                 
69 Karl Marx na seção IV d’O Capital analisa o desenvolvimento das forças produtivas sob a determinação do 

capital e evidencia a tendência intrínseca do modo de produção capitalista, em que a produtividade do trabalho é 

incrementada a partir do aumento da intensidade do trabalho no interior de uma mesma jornada de trabalho 

(MARX, 2013). Para Dal Rosso (2008, p. 45) “a história humana conheceu e conhece várias e distintas práxis de 

intensificação, cuja a manifestação contemporânea constitui apenas mais uma onda. ” Nossas reflexões acerca do 

trabalho dos motoristas do transporte coletivo de Goiânia se apoiará, principalmente, na síntese desses dois 

autores. 
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processo de trabalho, que enredou o controle sobre o cotidiano do trabalho a partir da 

racionalização do tempo, cuja expressão abstrata sintetiza-se em “tempo-espaço70”.  

Compreendemos a relação tempo-espaço como um dos aspectos estruturais das 

mudanças impostas pelo sistema taylorista-fordista. De um lado é engendrada pela produção 

de massa o consumo de massas71 e, por outro, pelo surgimento do trabalhador especialista, 

que não faz mais que sucessivos movimentos repetitivos ao longo de sua jornada. Gramsci 

(2001, p. 248) compreende este fenômeno como a constituição na sociedade do “nexo 

psicofísico” entre sociedade e processo de produção de mercadorias, concebido pela fábrica. 

Como já observado, o taylorismo-fordismo se deteve especialmente sobre o aumento da 

produtividade, pautado na racionalização do processo de trabalho, assegurada pelo controle 

seccional e fragmentário do tempo-espaço. Para que esse sistema funcionasse foi necessária a 

combinação ótima dos processos mecânicos existentes e as escolhas que caracterizavam cada 

processo de trabalho separadamente. Encontramos em Braverman (1981, p. 103-108) a 

exposição dos princípios fundamentais da administração científica de Taylor que, conjugados 

com a engenharia industrial de Ford, constituem o processo do taylorismo-fordismo. 

Braverman diz:  

 

Podemos chamar a este primeiro princípio de dissociação do processo de trabalho 

das especialidades dos trabalhadores. O processo de trabalho deve ser independente 

do ofício, da tradição e do conhecimento dos trabalhadores. Daí por diante deve 

depender não absolutamente das capacidades dos trabalhadores, mas inteiramente 

das políticas gerencias. [...] O segundo princípio é definido como sendo o princípio 

                                                 
70 Harvey trata este aspecto fundamental problematizando como representações que espelham a estrutura e a 

dinâmica dos processos materiais. Na sua perspectiva o “espaço também é tratado como um fato da natureza, 

“naturalizado” através da atribuição de sentidos cotidianos comuns. Sob certos aspectos mais complexo do que o 

tempo – tem direção, área, forma, padrão e volume como principais atributos, bem como distância –, o espaço é 

tratado tipicamente como um atributo objetivo das coisas e pode ser medido e, portanto, apreendido. 

Reconhecemos, é verdade, que a nossa experiência subjetiva pode nos levar a domínios de percepção de 

imaginação, de ficção e de fantasia que produzem espaços e mapas mentais como miragens da coisa 

supostamente “real”. Também descobrimos que sociedades ou subgrupos distintos possuem concepções de 

espaço diferentes. [...] O tempo e o espaço, propõem hoje amplamente os físicos, não tinham existência (para não 

falar de significado) antes da matéria; em consequência, as qualidades objetivas do tempo-espaço físico não 

podem ser compreendidas sem que se levem em conta as qualidades dos processos materiais. [...] A objetividade 

do tempo e do espaço advém, em ambos os casos, de práticas materiais de reprodução social; e, na medida em 

que estas podem variar geográfica e historicamente. Em suma, cada modo distinto de produção ou formação 

social incorpora um agregado particular de práticas e conceitos de tempo e espaço” (HARVEY, 2012, p. 188-

189). 
71 Umas das mudanças mais significativas em consequência do taylorismo-fordismo fora a separação definitiva 

entre casa e trabalho, por isso o binômio produção de massa e consumo de massa sempre estão juntos, Sennett 

(2012, p. 36) afirma que: “até meados do século XVIII, a família atuava como centro físico da economia. No 

campo, as famílias faziam a maioria das coisas que consumiam; em cidades como Paris ou Londres, os ofícios 

também eram praticados na morada familiar. Na casa do padeiro, por exemplo, diaristas, aprendizes e família 

biológica do padeiro ‘faziam as refeições juntos e dava-se comida a todos, juntos, pois se esperava que todos 

dormissem e vivessem na mesma casa’”. Aparentemente esta citação refere-se a um passado longínquo, mas é 

elucidativa sobre o tipo de relação estabelecia-se com o tempo-espaço (produção-consumo), em que todos 

viviam e trabalhavam no mesmo lugar, salário pelo trabalho tinha uma existência marginal.  
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da separação de concepção e execução, melhor que seu nome mais comum de 

princípio de separação de trabalho manual e mental (embora semelhante ao último e, 

na prática, quase sempre idêntico). Isso porque o trabalho mental, trabalho 

principalmente do cérebro, é também suscetível de separação de concepção e 

execução conforme o mesmo principio: o trabalho mental é primeiro separado do 

manual e, como veremos, depois subdividido rigorosamente de acordo com a mesma 

norma [...]. Então o terceiro principio é a utilização deste monopólio do 

conhecimento para controlar cada fase do processo de trabalho e seu modo de 

execução (BRAVERMAN, 1981, p. 103-108, grifos do autor) 

 

Os princípios caracterizados por Braverman (1981) são a cristalização do 

taylorismo-fordismo como sistema de produção, que visava reduzir ou “rebaixar” o 

trabalhador ao mesmo patamar das máquinas. A tentativa de reduzir o trabalhador ao nível de 

uma máquina, à condição de ferramenta, operada pelo taylorismo-fordismo deve ser 

completamente dissociada da utilização da maquinaria no processo produtivo. Portanto, essa 

manipulação consiste em uma característica da gerência científica em que o controle do tempo 

é fundamental para o controle do trabalho, do processo de trabalho e da força de trabalho. 

Ademais, este aspecto jamais fora abandonado pelo sistema do capital, ao contrário, as 

mudanças decorrentes do emprego de tecnologias para produção de mais-valor permanecem 

na esteira da reposição e do redimensionamento da luta social entre trabalho e capital, 

logrando sob a classe trabalhadora a degradação constante do seu trabalho. 

A partir dessas indicações críticas a categoria tempo-espaço revela-se uma vez 

mais importante para nossa reflexão e a abordaremos de diversas formas. Em primeiro lugar, 

sob a forma de mudanças ontológicas, no que se refere ao sistema produtivo definido como 

taylorismo-fordismo. Em segundo lugar, a partir das sutilezas perceptíveis nas relações 

sociais, ou seja, referimo-nos à alteração que se dá na consciência quando submetida a 

transformações concretas. Por fim, identificamos na apreensão da noção do tempo-espaço – 

sua distensão ou compressão – as argúcias que indicam mudanças no conjunto das relações 

sociais, ou na totalidade dos complexos particulares.  

Na imposição do parcelamento das atividades, resultante da dissociação do 

processo de trabalho da especialidade do trabalhador, temos a distensão do tempo-espaço, isto 

é, um aumento de produtividade ocasionado pela tensão excessiva da linha de montagem 

quilométrica, na qual cada trabalhador produz uma ínfima parte do produto final, seguindo o 

ritmo célere dos movimentos cronometrados. A compressão do tempo-espaço é observada por 

Braverman (1981, p. 130-131) e Harvey (2012, p. 137-156). Para o primeiro, a produção do 

automóvel em escala de consumo de massa mudou sensivelmente a percepção do tempo e do 

espaço das pessoas, em um só movimento o carro fora retirado da esfera do consumo distinta 

e elitizada da aristocracia e da burguesia e passou a ser objeto de consumo das camadas 
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médias, através do Ford T, objeto de desejo da classe trabalhadora na esfera do consumo, 

engendrada pela intensificação do trabalho. Sobre isso Braverman diz: 

 

[...] por volta de 1908, quando Ford lançou o Modelo T, os processos mudaram um 

pouco, mas as mudanças eram ligeiras comparadas com as que viriam [...]. A 

demanda para o Modelo T foi tão grande que exigiu um talento especial da 

engenharia para revisar os métodos de produção da companhia (BRAVERMAN, 

1981, p. 130). 

 

Ao passo que o Modelo T começou a ser produzido também foram alterados os 

métodos de produção, alterações que visavam intensificar a produtividade, pois a partir desse 

momento o tempo-espaço fora profundamente alterado pela inserção do automóvel. 

Em Harvey (2012, p.136-156) encontramos a análise sobre a noção tempo-espaço 

através do termo compressão. Isto é, a reflexão começa com a bancarrota do modelo fordista-

keynesiano, que experimentou uma expansão vertiginosa, assegurado por uma série de 

“compromissos e reposicionamentos”, mas sem que o princípio fundador da sociedade 

capitalista fosse inalterado – seu pressuposto jurídico, a propriedade privada. Entretanto, o 

Estado centralizou e assumiu funções relativas ao controle e regulação do mercado de 

trabalho e da produção, bem como passou a garantir no ocidente europeu e nos EUA – 

resultado de anos de luta das classes trabalhadoras – que os governos fornecessem educação, 

habitação, assistência médica, salário social e gastos com seguridade social (aposentadoria 

para todos os trabalhadores) (HARVEY, 2012). A compressão do tempo-espaço resultou na 

destruição ou degradação, em alguns casos, destas conquistas históricas. Portanto, os 

“horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a 

comunicação via satélite e a queda de custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 

difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado” (HARVEY, 

2012, p. 140). 

Apesar dos caracteres que impõe diferenças entre a distensão e a compressão do 

tempo-espaço não devemos supor que haja uma ruptura entre estes aspectos, como afirma 

Alves (2011, p. 99), “o fordismo ou a produção em massa vinculou-se com o novo objeto de 

consumo que marcou a civilização do capital no século XX: o automóvel, expressão da 

conquista do espaço-tempo pelo homem”. 

Existe uma volumosa bibliografia que se preocupa em evidenciar as feições 

centrais do taylorismo-fordismo, entretanto, para nossa reflexão lançamos mão dos seguintes 

autores: Antunes (2009; 2011); Alves (2011, 2005); Braverman (1981); Dal Rosso (2008); 

Gramsci (2001); Harvey (2012) e Sennett (2012), que identificaram aspectos considerados 
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fundamentais para nossa pesquisa. No que se refere ao mundo do trabalho há, nesse conjunto 

de autores, a relação tempo-espaço como um elemento estruturante e cuja dimensão abrange o 

trabalho enquanto processo e, ao mesmo tempo, a vida fora do trabalho, ou seja, a reprodução 

social. Percebemos que na consideração sobre tempo-espaço os autores apresentam 

argumentações diferentes, mas que no essencial tratam da mesma relação, isto é, o tempo 

como espaço do desenvolvimento humano tem dimensões complexas e intricadas. Em suma: 

a) Àquilo que Marx (2011, p. 25) definiu como “a tradição de todas as gerações passadas é 

como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos”, sem dúvida se refere ao tempo como 

a continuidade do desenvolvimento humano, e esta é uma das dimensões do tempo no espaço; 

b) Há também a dimensão que expressa ruptura definitiva em razão de atos e, sobretudo, de 

mudanças radicais no curso histórico. Assim, a recuperação mistificadora de princípios do 

liberalismo clássico – liberdade de ação; abertura às constantes mudanças; tornar-se adaptável 

as circunstâncias – celebra o presente e a vida como aglutinação de momentos, descontínuos e 

fragmentados, o presente destacado do passado. A esta dimensão do tempo no espaço reserva-

se o título de flexível (SENNETT, 2012). 

Em termos gerais quaisquer sínteses que se faça acerca das dimensões tempo-

espaço são de infinita complexidade e elucidar seus meandros aparentemente nos afastaria do 

objetivo principal desse trabalho, por isso interessa nessa pesquisa somente aquilo que esteja 

vinculado à relação social em que se opõe capital e trabalho. Concebemos o elemento tempo-

espaço como uma abstração razoável que permite catalisar as mudanças na estrutura 

produtiva, engendradas a partir do taylorismo-fordismo; bem como as transformações 

ocorridas na vida reprodutiva – fora do trabalho – apoiadas em uma dialética entre estas duas 

esferas que, concebidas sinteticamente, assumem de maneira ampla o status de mundo do 

trabalho e sua consequente especificidade concreta: a centralidade do trabalho na vida social.  

A análise da reestruturação produtiva do capital e do neoliberalismo está, 

necessariamente, atrelada à centralidade do trabalho. Nossas considerações são derivadas da 

análise das transformações histórico-sociais, em que a tendência da intensificação da 

“modernização” capitalista impõe-se sobre o trabalho vivo, logrando a depreciação do 

trabalho “não qualificado” em razão do trabalho cada vez mais “qualificado”, em 

consequência do movimento de subordinação destrutiva da tecnologia e do trabalho vivo “aos 

devastadores e estreitos limites do capital como arbítrio supremo do desenvolvimento e do 

controle sociais” (MÉSZÁROS, 2011, p. 68). 

Para compreendermos os elementos essenciais desses fenômenos nossas 

considerações repousarão sobre o avanço das novas tecnologias que atingem diretamente o 
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trabalho assalariado – microeletrônica, nanotecnologia e as tecnologias da informação e 

comunicação – e as mudanças do sistema do capital ao final da segunda guerra mundial, tendo 

em vista as mudanças na economia que a partir da “desmonetização” do ouro e a criação da 

“moeda crédito” permitiu ao mercado financeiro exercer maior influência sobre a produção 

material – quebra do tratado de Bretton Woods; crise da OPEP; fim do Welfare State; a 

emersão do toyotismo ou Ohnismo. Somente depois de analisados estes fatos conseguiremos 

definir o significado histórico-social da assim chamada acumulação flexível, cuja existência 

assenta-se sobre a conjunção da reestruturação produtiva e do neoliberalismo. 

Em Alves (2011, p. 62), encontramos a seguinte explanação da reestruturação 

produtiva 

 

tanto fordismo-taylorismo, como toyotismo, buscam utilização “científica da matéria 

viva, o trabalho vivo”; todos eles, maior ou menor proporção, estariam preocupados 

com “o controle do elemento subjetivo” no processo de produção capitalista. Apesar 

de o toyotismo pertencer à mesma lógica de racionalização do trabalho, o que 

implica considera-lo uma “continuidade” com respeito ao taylorismo-fordismo, ele 

tenderia, nesse caso, a sugerir como um controle de novo tipo do elemento subjetivo 

da produção capitalista que estaria posto no interior de uma “nova subsunção real do 

trabalho ao capital”. No tocante ao controle do elemento subjetivo, o toyotismo seria 

um taylorismo às avessas. Ele buscaria restaurar o que Taylor rompeu. 

 

Assim como a noção tempo-espaço expressa a continuidade e descontinuidade da 

existência a partir da superação com o desenvolvimento anterior, cujo momento predominante 

assentava-se sobre a sociedade industrial e o trabalho material; a reestruturação produtiva 

sintetiza processos produtivos que combina e recompõe aspectos do taylorismo-fordismo 

associados a “processos flexíveis” (ANTUNES, 2011) de produção capitalista, dando forma à 

acumulação flexível, sem prescindir do controle, da concentração e do pilar básico da 

produção capitalista, qual seja de sua representação jurídica, a propriedade privada. O 

pressuposto por nós adotado compreende que tanto taylorismo-fordismo, quanto o toytismo 

coexistem no sistema sociometabólico do capital72. 

A acumulação flexível possui dois aspectos complementarmente existentes: a) a 

reestruturação produtiva e; b) o conjunto de medidas políticas sobre os direitos civis, políticos 

e sociais, denominada de neoliberalismo. Compreendemos, portanto, que a acumulação 

flexível materializa o novo complexo de reestruturação produtiva e exibe as características de 

                                                 
72 Para Antunes (2011, p. 23) “O fordismo e o taylorismo já não são únicos mesclam-se com outros processos 

produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo), decorrentes de experiências da “Terceira Itália”, na 

Suécia (na região de Kalmar, do que resultou o chamado “kalmarianismo”), do Vale do Silício nos EUA, em 

regiões da Alemanha, entre outras, sendo alguns casos até substituídos, como a experiência japonesa a partir do 

toyotismo permite constatar”.  
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uma crise linear, enraizada e profunda – definida por Mézáros (2002) como crise estrutural do 

sistema do capital – que visa debilitar e fragilizar o mundo do trabalho, cujo fim é impor 

formas de dominação na produção (ALVES, 2005); ou seja, trata-se de uma característica 

intrínseca da dinâmica autoexpansiva do capital.  

Uma das dimensões da acumulação flexível é marcada pelo confronto direto entre 

capital e trabalho, em que há uma ruptura crônica e antagônica com o processo mais 

elementar do modo de produção capitalista, qual seja: a sua base “produção-circulação-

consumo” tem sido nevralgicamente abalada em razão da depleção e destruição do trabalha 

vivo (trabalhadores/as). Em suma, são trabalhadores dispensados da produção a partir da 

utilização de tecnologia – microeletrônica, robótica, nanotecnologia e as tecnologias da 

informação e comunicação – forjando o que Coriat (1994, p. 100-102) considerou ser a 

qualificação dos “colarinhos azuis” – white colorisation of the blue colors –, ou seja, 

trabalhadores de chão de fábrica e/ou trabalhadores sem qualificação técnica são expulsos 

pela organização do trabalho que exige trabalhadores polivalentes e multifuncionais, que 

seguem à risca os critérios centrais determinados pelo capital, isto é: controle de qualidade, 

desperdício zero, qualidade total e flexibilidade. Os custos referentes à “qualificação” destes 

trabalhadores, no entanto, é agregado ao valor final do produto. Esta prática ocorre de maneira 

sistemática em primeiro lugar no Japão pela própria empresa contratante. Este processo 

promove acentuado aumento na produtividade e de uma só vez reduz quantidade de trabalho 

vivo necessário à produção. Além disso, é forçoso considerar a superposição do capital 

financeiro, que subordina a produção aos interesses da valorização do capital fictício a partir 

dos juros sobre o capital. 

A introdução de tecnologias no sistema produtivo também atende a demandas da 

velocidade das transações financeiras. À medida que se produz mais, com mais intensidade e 

com menos trabalhadores, tem-se dois aspectos concomitantes: 1) há o crescimento do 

chamado “desemprego estrutural”, o que significa que os postos de trabalho eliminados não 

serão recriados, nem mesmo na periferia do capital; 2) a superprodução de mercadorias, assim 

como afirma Marx (2011, p. 46) “o consumo dá o golpe de misericórdia no produto”, e assim 

mantém o ciclo formado pela produção material sob o jugo capitalista. Entretanto, a 

superprodução implica na impossibilidade de realização da totalidade orgânica do capital – 

produção-distribuição-consumo –, portanto de realização da mais valia, condição elementar 

para dar continuidade ao processo de reprodução do capital. De outra parte, apesar da 

irredutibilidade de uma categoria a outra, o fenômeno da superprodução indica a sobreposição 

de uma das esferas do sistema produtivo: a produção.  
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À medida que o sistema do capital é, em si mesmo, autoexpansivo ele necessita da 

criação de um conjunto de medidas que sirvam como anteparos para deter a “queda tendencial 

da taxa de lucro do capital”. Porém, estes anteparos em hipótese alguma resolvem seu 

problema fundamental. Nesse sentido, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo têm 

como fim último constituir “um novo patamar de acumulação capitalista em escala planetária” 

(ALVES, 2005, p. 16), para tanto, o capital ataca o trabalho vivo a partir da acumulação 

flexível em um contexto de “queda da taxa de lucro”, “estagnação do padrão de acumulação 

taylorista-fordista” e “hipertrofia da esfera financeira”. Desse modo, ambos os processos têm 

como dever manter a autoexpansão do sociometabolismo do capital, mas tal artifício vem 

demonstrando esgotamento, pois, “os limites do capital não podem mais ser conceituados 

como meros obstáculos materiais a um maior aumento da produtividade e da riqueza sociais, 

enfim como uma trava ao desenvolvimento, mas o desafio direto à própria sobrevivência da 

humanidade” (MÉSZÁROS, 2002, p. 699). De acordo com Mészáros (2002) a “auto-

reprodução destrutiva e ampliada” está colocada na ordem do dia da humanidade, portanto, 

nos referimos ao esgotamento do sistema social do capital, que se fundamenta na 

centralização do poder e na dominação de uma classe sobre outra; acrescido do esgotamento 

da sua base material, ou seja, da crescente destruição de força de trabalho e da natureza. Do 

ponto de vida do capital a reestruturação produtiva é sinônimo de acumulação flexível; 

redução e endividamento dos Estados e primazia do capital financeiro sob o capital produtivo. 

Da perspectiva do trabalho a flexibilidade degrada as condições de trabalho, flexibiliza as leis 

do trabalho ou as extingue e aumenta a intensidade do trabalho e conduz à barbárie social. 

A intensidade do trabalho é o fenômeno descrito por Marx (2013) no livro d’O 

Capital, na seção IV, que evidencia a separação entre trabalhadores e meios de produção e, ao 

mesmo tempo, a utilização dos meios de produção contra a capacidade de trabalho dos 

trabalhadores, ampliando o mais-trabalho no interior de uma mesma jornada e, ao mesmo 

tempo, com o fim de separá-los [os meios de produção] totalmente do produto do seu 

trabalho. 

No capitalismo contemporâneo, no “novo complexo de reestruturação produtiva”, 

as determinações intrínsecas do momento predominante do capital financeiro sobre a 

produção resultaram na introdução de formas de controle e organização do trabalho dominado 

pelo ideário neoliberal e pela necessidade do capital de definir um patamar mais favorável de 

extração de mais-valor, combinando “fortemente as formas relativa e absoluta da extração da 

mais-valia” (ANTUNES, 2009, p. 58): lean production, just-in-time, kanban e o team work. O 
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toyotismo73 nessa direção é sinônimo de intensificação do trabalho porque erige um novo 

estágio de extração de mais-valor, “quer pelo fato dos operários trabalharem simultaneamente 

com várias máquinas diversificadas, quer pelo ritmo e a velocidade da cadeia produtiva dada 

pelo sistema de luzes” (ANTUNES, 2009, p. 59).  

Para obter melhores resultados o sistema taylorista-fordista racionalizou o 

processo de trabalho, o que forçou os operários a se empenharem mais, a consumirem mais 

energia corporal – localiza-se aí a preocupação de Henry Ford com a vida dos trabalhadores 

fora do trabalho – para o desenvolvimento das mesmas tarefas. O toyotismo74 tem como 

característica a exigência de trabalhadores “qualificados” e “multifuncionais” para realizar 

“multitarefas” e operar diversas máquinas. Em suma, “chamamos de intensificação [do 

trabalho] os processos de quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio das 

capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar 

quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho!” 

(DAL ROSSO 2008, p. 23). 

O toyotismo emerge no bojo da reestruturação produtiva como resposta do capital 

à crise estrutural (ANTUNES, 2009). Não obstante, a apropriação da microeletrônica, das 

                                                 
73 As principais características do toyotismo podem ser sintetizadas nas seguintes proposições: a produção 

vinculada a demanda, o que o difere do taylorismo-frodismo uma vez que neste vigorava a produção 

estandardizada; compreende como fundamental o trabalho em equipe – team work –, em Ohno (1997, p. 42-43-

44) encontramos diversas comparações do espaço de trabalho, do ato laborativo, com esportes em equipe em 

razão de “o trabalho em equipe combinado com outros fatores pode permitir que um time menor vença. O 

mesmo é verdadeiro no ambiente de trabalho” (OHNO, 1997, p. 43); a flexibilidade do mercado de ativos 

financeiros é o pilar para a flexibilização do trabalho, isto é, assim como uma “ação” pode ser negociada, em 

diversas partes do mundo simultaneamente, o trabalhador deve realizar diversas tarefas simultaneamente – 

polivalência –, outro aspecto diferente do taylorismo-fordismo, como já discutido, atribuía ao trabalhador uma 

consciência e, sobretudo, uma prática de trabalho embrutecedora; assim sendo, visando atender as determinações 

da produção por demanda é implantada a produção necessária na hora certa – just-in-time – para reduzir o 

desperdício e otimizar a utilização do tempo; o método de operação do sistema Toyota fornece informações 

sobre a produção, sobre o transporte, impede a superprodução diária, detecta produtos defeituosos porque não 

admite que avancem na cadeia produtiva e são descartados e, fundamentalmente, mantém as equipes de trabalho 

sobre controle da gerência, trata-se do kanban; a subcontratação e a terceirização estão enraizadas nesse sistema 

de produção que degrada a estrutura verticalizada “típica” do taylorismo-fordismo e impõe uma estrutura 

horizontalizada em razão de terceirizar a maior parte da produção “enquanto na fábrica fordista 

aproximadamente 75% da produção era realizada no seu interior, a fábrica toyotista é responsável por somente 

25% da produção” (ANTUNES, 2009, p. 56); e por último, o toyotismo promove o Círculos de Controle de 

Qualidade (CQCs), para melhorar a produtividade e incorporar o saber do trabalhador, sua experiência, ao 

processo e trabalho e, é claro, controlar os trabalhadores uma vez que nesses espaços são inculcados os 

protocolos e a dinâmica de organização do trabalho para “capturar a subjetividade” e o saber fazer do trabalhador 

(ANTUNES, 2009; ALVES, 2011).  
74 O toyotismo promove a articulação entre saberes individuais e coletivos dos trabalhadores – apropria-se da 

experiência de um indivíduo em uma atividade profissional e agrega as melhores técnicas que, porventura, são 

suscitadas pelo trabalhador; incorpora formas de gestão do trabalho imbricadas as TIC’s e, ao mesmo tempo, 

absorve o saber intelectual e social do trabalho através da maquinaria “automatizada e informatizada”. Supõe, 

portanto, um trabalhador polivalente capaz de desenvolver mais atividades, mais intensamente. Esse movimento, 

induz a terceirização e subcontratação porque elimina postos de trabalho pela introdução de robôs e tecnologia 

avançada.  
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tecnologias da informação e comunicação juntamente com as inovações organizacionais este 

[o toyotismo] perfaz o modus operandi da acumulação flexível do capital. Antunes define 

esse processo da seguinte forma:  

 

Ele se fundamenta num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente 

avançado, resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho 

próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada dos 

computadores no processo produtivo e de serviços. Desenvolve-se um uma estrutura 

produtiva mais flexível, recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva, às 

empresas terceirizadas etc. Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de 

trabalho, do trabalho em equipe, das “células de produção”, dos “times de trabalho”, 

dos grupos “semiautônomos”, além de requerer, ao menos no plano discursivo, “o 

envolvimento participativo” dos trabalhadores, em verdade uma participação 

manipuladora perversa, na essência, as condições do trabalho alienado e estranhado 

(ANTUNES, 2009, p. 54). 

 

Do ponto de vista da força de trabalho o toyotismo é a “reorganização” do 

processo de trabalho para intensificar a produtividade, reduzir o contingente de trabalhadores, 

desregulamentar direitos do trabalho, terceirizar e precarizar o mundo do trabalho. Entretanto, 

do ponto de vista do capital o toyotismo denota lean production e qualidade total, ambas as 

formas ideológicas que escamoteiam as mutações ofensivas ao mundo do trabalho e 

diminuição da durabilidade das mercadorias.  

Para Antunes (2009, 2011) o toyotismo assume sentido “universal” na produção 

capitalista, apesar do registro do seu início ocorrer no Japão em 1949-195075, e somente a 

partir da década de 1970 ser incorporado pelos países do capitalismo central como “antídoto” 

à retomada do antigo patamar de lucratividade. Nesse sentido, “o toyotismo penetra, mescla-

se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante em várias partes do capitalismo 

globalizado (ANTUNES, 2011, p, 24)  

Para Alves (2005, 2011) há outra dimensão no toyotismo tão importante quanto 

àquelas que atingem diretamente o trabalho vivo. A característica fundamental do toyotismo 

“é a vigência da manipulação do consentimento operário, objetivada no conjunto de inovações 

organizacionais, institucionais e relacionais no complexo de produção” (ALVES, 2005, p.38). 

A manipulação dá-se de modo processual como forma de envolver os “colaboradores”; no 

cerne o toyotismo busca pelo “engajamento estimulado do trabalho, principalmente do 

trabalhador central, assalariado e estável. É por essa ‘captura’ da subjetividade que o operário 

ou empregado consegue operar, com eficácia relativa, a série de dispositivos técnico-

organizacionais que sustentam a produção fluída e difusa” (ALVES, 2011, p.49). 

                                                 
75 Essa data é citada pelo próprio criador do toyotismo, Taiichi Ohno: “em 1949-1950, como gerente de fábrica 

do que é agora a planta principal, dei o primeiro passo n a direção da ideia de just-in-time” (2006, p. 49). 



104 

 

O engajamento estimulado, expressão empregada por Coriat (1994), visa 

distinguir o sistema taylorista-fordista de parcelamento do trabalho até a mera repetição 

mecânica do trabalhador para um novo patamar – o toyotismo – em que predomina o que o 

autor denomina de “indivisão de tarefas”, isto é, a produção está organizada numa “estrutura 

estimulante” em que a “estrita produtividade” – desperdício zero –, a “qualidade total” e a 

“diferenciação dos produtos” são obtidas a partir do “engajamento dos assalariados nos atos 

da produção” (CORIAT, 1994, p. 108). 

No tocante aos motoristas de ônibus percebe-se que existe por parte das empresas 

esta preocupação. Dentre os programas desenvolvidos pelas empresas há dois que merecem 

destaque: o Sest-Senat76 e o Primo (Programa de Incentivo ao Motorista). O primeiro é 

mantido por todas as empresas e é de âmbito nacional – Rápido Araguaia, HP Transportes, 

Viação Reunidas, Cootego e Metrobus – em que são realizados os treinamentos antes, durante 

e depois da contratação dos candidatos ao trabalho de motorista de ônibus.  

O segundo se restringe à HP Transportes e trata-se de um Programa de Incentivo 

ao Motorista (PRIMO), que funciona através da metodologia de estímulos e recompensas por 

meio da política de bônus: são fixadas metas de redução de poluentes, consumo de 

combustível e expansão do trajeto percorrido. Assim sendo, o motorista que atingir as metas 

fixadas pela empresa objetivando reduzir o “desperdício” é reconhecido individualmente com 

um plus “financeiro”, ao mesmo tempo, em que os ônus operacionais são compartilhados com 

os motoristas tornando-os também responsáveis pela lucratividade e pelos prejuízos da 

empresa. Nesse sentido, para compreender e analisar a “nova morfologia do trabalho” dos 

motoristas do transporte coletivo em Goiânia é fulcral a articulação entre os aspectos 

“gerenciais” e “organizacionais” do processo de trabalho em que repousam o planejamento e 

as decisões. Articulados com as mudanças verificadas diretamente no espaço de trabalho no 

ônibus, nas vias, na garagem e nos terminais, uma vez que é nessa imbricação entre o controle 

do trabalho e a prática cotidiana do trabalho que a “nova morfologia do trabalho” obtém 

contornos concretos. Esse núcleo terreno constitui o escopo de nosso estudo no item 

subsequente.  

 

 

                                                 
76 O Serviço Social do Transporte Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST-SENAT), é 

vinculado à Confederação Nacional de Transportes (CNT) desenvolve programas e cursos de aperfeiçoamento 

ocupacional na área de transportes. Para a contratação o motorista deve se submeter ao treinamento realizado nas 

dependências do Sest-Senat.  
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2.2 A nova morfologia do trabalho dos motoristas do transporte coletivo de 

Goiânia 

 

A reestruturação produtiva do capital imputa ao trabalho condições de extração de 

mais valor, cuja forma de ser exigem intensificação do trabalho. Portanto, derivamos nossa 

análise acerca da nova morfologia do trabalho dessa condição objetiva, isto é: o aumento da 

produtividade, a redução de custos, e a redução do contingente necessário de força de 

trabalho. Impõe-se como necessário expor as mudanças mais significativas no tocante ao 

processo de trabalho dos motoristas para deslindar, nesse particular, qual a “nova morfologia” 

desta ocupação.  

Devemos, pois, refletir sobre a inserção dos Sistemas Inteligentes de Transporte77 

(ITS) no transporte coletivo e, por conseguinte, as consequências da bilhetagem eletrônica ou 

Sitpass – uma das facetas do ITS – para o trabalho do motorista de transporte coletivo em 

Goiânia. Verificamos que esta tendência está umbilicalmente ligada às transformações 

ocorridas nos sistemas de transporte coletivo, em que a forte centralização do Estado, 

notadamente, na união federativa, determinava política e tecnicamente os caminhos e 

descaminhos do transporte. É na década de 1990 que o quadro geral muda, em que são 

redimensionadas as prerrogativas institucionais em atenção às determinações da política 

neoliberal. Tal mudança implicou na modernização dos sistemas de transporte – 

reestruturação produtiva – coletivo ao instituir novas tecnologias de controle e organização do 

trabalho, com base nos interesses empresariais e, sobretudo, no lucro. No tocante ao processo 

de reestruturação produtiva, no Brasil na década de 1990, houve grande impulsão advinda do 

Consenso de Washington e pela nova divisão do trabalho no mundo, em razão da 

mundialização do capital, que promoveu acentuada dependência em países subdesenvolvidos 

como o Brasil. Verificou-se, portanto, a acumulação de contradições internas reforçadas pelo 

sentido intrínseco no qual: “toda modernização produtiva do capital tem a finalidade de 

conservar, preservar e ampliar a acumulação capitalista baseada na exploração da força de 

trabalho e, nesta acepção, toda modernização do capital é conservadora” (TUMOLO, 2001, p. 

82).  

                                                 
77 Os ITS’s são classificados em seis tipos diferentes: Sistemas Avançados de Transporte Público (APTS); 

Sistemas Avançados de Gerenciamento de Tráfego (ATMS); Sistemas Avançados de Informação ao Viajante 

(ATIS); Operação de Veículos Comerciais (CVO); Sistemas Avançados de Controle Veicular (AVCS); Coleta 

Eletrônica de Pedágio (ETC) (MORAES, 2000, p. 5). Esses sistemas coexistem e podem ser combinados, além 

disso, há o ajustamento da microeletrônica e das tecnologias da informação e comunicação, tais como: softwares, 

GPS, rádio, infravermelho, cartões magnéticos, bilhetes, câmeras e etc.  
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As transformações ocorridas no capitalismo, em sua estrutura produtiva ou de 

serviços, provocadas pela reestruturação produtiva, que por sua vez possui como sala contígua 

as políticas neoliberais, trazem inúmeras consequências sociais: desregulamentações nas mais 

diversas esferas do mundo do trabalho – dos direitos, nos sindicatos, no controle e 

organização do processo de trabalho –; desregulamentação da economia mundial, do 

comércio e da produção (ANTUNES, 2011). Assim, para apreender de maneira geral o 

processo de reestruturação produtiva no Brasil é necessário analisarmos a tendência que o 

“governa”, nessa perspectiva verificamos na indústria automobilística a explicitação dessa 

tendência:  

 

Ainda na década de 1990, no contexto de desregulamentação do comércio mundial, 

a indústria automobilística brasileira foi submetida a mudanças no regime de 

proteção alfandegária, com a redução das tarifas de importação de veículos. Desde 

então, as montadoras intensificaram o processo de reestruturação produtiva por meio 

de inovações tecnológicas, introduzindo, incialmente, robôs e sistemas CAD/CAM – 

que acarretou transformações no layout das empresas –, ou por meio da introdução 

de mudanças organizacionais, o que envolveu uma relativa desverticalização, uma 

forte subcontratação e terceirização da força de trabalho, uma relativa redução de 

níveis hierárquicos, a implantação de novas linhas de tamanho reduzido, 

estruturadas com base em células produtivas, além da ampliação da rede de 

empresas fornecedoras (ANTUNES, 2011, p. 126-127). 

 

O processo de racionalização do trabalho dos motoristas segue as mesmas linhas 

tendenciais explicitadas no setor produtivo, notadamente a indústria automobilística. A 

característica central do sistema do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana é a 

“unidade sistêmica”, isto é, a cooperação entre empresas operadoras e Estado, que culminou 

na criação de um sistema cujas prerrogativas são compartilhadas entre os entes (CUNHA F., 

2012; MELO, 2011). A racionalização no processo de trabalho é, portanto, uma consequência 

da mudança institucional na qual as empresas abandonam a competição por fatias de mercado 

e realizam a partir da Lei Complementar 027 de 1999 a cooperação (SILVA FILHO, 2004). 

Desta forma, o sistema de transporte coletivo é conduzido a um amálgama entre diferentes 

esferas do Estado – Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás – cristalizado na Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). Por consequência é instaurado um Centro de 

Controle Operacional (CCO) que controla e estabelece um padrão operacional a ser seguido 

por todas as empresas partícipes do Consórcio. 

Em 1998 é inaugurado o Sistema Inteligente de Tarifação de Passagens (Sitpass) 

que estabeleceu uma forma única de cobrança de passagens com subgrupos diversificados, 

classificados em três tipos: gratuidades (idosos, deficientes e crianças); passagem subsidiada 

(estudantes) e tarifa cheia (usuário convencional). Os principais elementos da tarifação 
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eletrônica (Sitpass) se aglutinam em dois polos: 1) reduzir custos; reduzir a evasão de receita; 

acelerar o processo de embarque; aumentar a segurança; maior integração das linhas do 

sistema; 2) registro diário das informações armazenadas na catraca; demissão dos cobradores; 

reformulação dos terminais; e terceirização das vendas do Sitpass no comércio varejista local; 

catraca híbrida, ou seja, são utilizados bilhetes magnéticos (Edmonson) e cartões inteligentes 

(Mifare) (BATISTA, 2002; SILVA, 2004). 

Do ponto de vista do capital, ou seja, das empresas, a bilhetagem eletrônica 

define-se numa palavra: controle. Portanto, o investimento em microeletrônica incrementa a 

produtividade do trabalho porque elimina a figura do cobrador e, ao mesmo tempo, permite 

que se conheça minuciosamente cada linha, em horários diversos, construindo um banco de 

dados de informações transmitidas, ao final da jornada, através de infravermelho alocado no 

painel do ônibus, a “baliza”: um receptor transmissor de informações codificadas (MORAES, 

2000). Devemos salientar que a bilhetagem eletrônica é desejada pelas empresas, o que 

favoreceu sua inserção no país. Nesse sentido, a partir de 1995 são introduzidos em inúmeras 

cidades do Brasil sistemas de controle operacional e bilhetagem eletrônica em que a 

microeletrônica é utilizada em diferentes níveis e formatos. Por exemplo, nas capitais de Porto 

Alegre, São Paulo, Recife, Goiânia, Salvador e Belo Horizonte, além de Campinas e Franca. 

Em todas essas cidades são utilizados ITSs, empregados para a racionalização seja da 

operação, tarifação, geração de informações diárias e/ou reduzir o volume de assaltos a bordo 

dos veículos; bem como diminuir a evasão de receitas uma vez que acaba com a venda de 

passagens no interior dos ônibus (MORAES, 2000).  

Identificar as tendências de desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil e em 

Goiás constitui-se em um momento essencial de nossa análise e a este respeito dedicamos o 

capitulo 1 desse trabalho. Para tanto o ponto de partida desse capítulo é, forçosamente, o 

ponto de chegada do anterior, qual seja: o desenvolvimento do transporte coletivo logrou o 

fim da Empresa Brasileira de Transporte Urbano; municipalizou-se a prerrogativa de fomento 

e a manutenção dos vários sistemas de transporte coletivo urbano pelo país e fortaleceu as 

entidades patronais: associações e sindicatos.  

Este quadro esteve condicionado, e ainda está, na busca pela maximização dos 

lucros e a minimização dos custos, observável na incorporação de tecnologia em todos os 

âmbitos dos sistemas de transporte existentes pelo país. Nesse sentido, as tendências 

identificadas na indústria a partir da década de 1980 são também percebidas nas empresas de 

transporte coletivo urbano; que aparecem no discurso empresarial na forma falaciosa da 

“excelência na prestação de serviço” que em síntese se constitui na racionalização dos 
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processos de organização – concepção, gerência, coordenação e administração – e execução 

do trabalho, amalgamados pelos “certificados de excelência”, como por exemplo, o ISO 9000, 

como verificamos em Goiânia (SILVA FILHO, 2004). 

O sistema de transporte coletivo em Goiânia passou por uma reformulação 

institucional derivada das concepções da Qualidade como Estratégia de Negócios (Quality as 

a Business Strategy – QBS) no qual os 

 

[...] conceitos de gestão conhecidos e difundidos de acordo com os princípios das 

normas da família ISO 9000, de autores como Deming, Juran, Feigenbaurn, 

Scholtes, Langley e outros, buscando a identificação do modelo de gestão em que se 

baseia o projeto de reformulação do transporte coletivo de Goiânia e, 

principalmente, fundamentada na teoria do QBS, que descreve uma estratégia de 

negócios baseada na qualidade (SILVA FILHO, 2004, p. 6).  

 

O conceito de Qualidade Total é bem difundido no mundo empresarial, porém sua 

dimensão real não passa de uma expressão usual do processo da reestruturação produtiva, na 

lean production, isto é, uma das formas ideológicas de intensivo controle sobre o trabalho, 

entretanto, com aparência de “qualidade total” do produto ou serviço. Nesse sentido, “a 

necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos, visando aumentar a 

velocidade do circuito produtivo e desse modo ampliar a velocidade da produção de valores 

de troca, faz com que a “qualidade total” seja, na maior parte das vezes, o invólucro, a 

aparência ou aprimoramento supérfluo” (ANTUNES, 2009, p. 52), inerente ao processo de 

reestruturação produtiva.  

Como isso se aplica ao trabalho dos motoristas? Em sua particularidade, o 

processo de dirigir passou por transformações internas e externas As mutações internas foram, 

em geral, pautadas na incorporação de tecnologia associada a bilhetagem eletrônica e ao 

controle sobre o fluxo e o ritmo de trabalho a partir do GPS, do rádio e das câmeras, em 

contato direto com o CCO (Centro de Controle Operacional) e, ainda mais grave, a 

sobreposição de ocupações em razão da demissão de todos os cobradores do sistema de 

transporte, imputando aos motoristas o dever de operar a catraca e iniciar o sistema de 

monitoramento e qualidade, que produz informações diariamente para as empresas. Essas 

informações são sobre a rotina de trabalho do motorista e oferecem as empresas operadoras 

controle ainda mais rígido sobre o trabalho deles, que conta com a colaboração de cada um, 

uma vez que o próprio motorista é o responsável em dar início e fim à jornada de trabalho; e 

com isso também inicia o sistema que capta as informações e controla seu próprio trabalho. 
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Na década de 1990 percebemos nitidamente o recuo estatal em relação à estrutura 

e a política de transportes, movimento que possui como marco o já mencionado fim da EBTU 

e, consequentemente, a criação de outras entidades nacionais, de cunho patronal; nesse 

tocante algumas delas merecem citação: Confederação Nacional do Transporte (CNT) que 

passa existir com esse nome em 199078; Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU) fundada em 1987 e a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 

fundada em 1977.  

Para os autores Aragão et al (2001); Brasileiro (1999); Batista (2002) e Henry 

(1999) esse estágio foi caracterizado pela efervescência no transporte coletivo, porém 

condicionado à pressão e as necessidades empresariais em razão do flanco aberto por obra da 

extinção dos órgãos federais responsáveis pelo transporte. Houve nesse período o 

encerramento de um ciclo: de investimentos massivos da União na estrutura de transportes 

coletivos urbanos e rodoviários, demarcado institucionalmente pela municipalização do 

transporte coletivo urbano, fortalecendo ainda mais os monopólios regionais, com fim último 

de organizar o pensamento político e econômico do setor para conduzir e controlar o 

desenvolvimento dinâmico do transporte coletivo, em cada município e no país como um 

todo. Concretizou-se uma tendência nacional de “modernização” a partir da incorporação 

tecnológica, cuja direção e desenvolvimento do sistema de transporte coletivo urbano no país 

se verificaram, notadamente, no aprimoramento tecnológico da tarifação. Isto é, a substituição 

das catracas mecânicas por outras elétricas e informatizadas em alguns estados significou, ao 

mesmo tempo, a demissão de todos os cobradores do sistema de transporte. Nesse sentido a 

análise do Gestor “A”, por nós entrevistado, explicita esse complexo de questões:  

 

Olha o Sitpass, o sistema de bilhetagem automático, o sistema inteligente de 

passagem, o sistema de tarifação de passagem – Sitpass – não tem um nome 

padronizado. Provocou impacto muito grande na questão dos cobradores, tirou os 

cobradores que trabalhavam na época. Para empresas foi interessante o sistema de 

bilhetagem, porque ele propicia, as empresas, um tratamento estatístico de toda a 

demanda. Antes o registro era feito em catracas mecânicas, hoje é feito em catracas 

eletrônicas, e para cada tipo de usuário estudante, idoso, criança e o passageiro que 

paga a tarifa cheia – ele usa um produto – um cartão, um bilhete diferenciado. Então 

no final do dia você tem toda demanda segmentada e visualiza qual a participação de 

cada um desses segmentos na demanda, coisa que a catraca mecânica não dava pra 

registra essa visualização. 

 

                                                 
78“A história da entidade iniciou em 1954, quando foi criada a CNTT (Confederação Nacional de Transportes 

Terrestres), originada da necessidade de organizar o segmento, tão essencial para o desenvolvimento do país. Em 

1990, a CNTT passou a chamar-se CNT. Com o novo estatuto, começou a desempenhar um papel ainda mais 

amplo, voltado para a promoção da multimodalidade e do fortalecimento do sistema de transporte e logística”.  

Disponível em: <http://www.cnt.org.br/Paginas/conheca-a-cnt#sthash.aEA4sPnQ.dpuf>. Acessado em: 28 de 

abril de 2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZh_usw6vMAhXLJh4KHSlkABAQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cnt.org.br%2F&usg=AFQjCNFJtgpBa5fOJB0NpJxJtevg3ekpMw&bvm=bv.120551593,d.dmo
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Para o Gestor “B” entrevistado, a introdução da bilhetagem eletrônica ofereceu 

mais pontos positivos do que ônus sobre o sistema de transporte: 

 

A implantação do sistema Sitpass para o goianiense foi uma grande novidade na 

época, até porque nós tínhamos a famosa dupla motorista e cobrador, mas em razão 

de assaltos, evasão de receitas e também, de certa forma, um sistema meio arcaico 

de cobrança. Goiânia esteve na vanguarda de mudar o sistema de cobrança e 

tarifação, que é considerado um dos mais eficientes e modernos do Brasil. Então, a 

cidade de Goiânia foi a primeira do Brasil a implantar esse sistema Sitpass que tem 

essa grande evolução nessa linha da história, além da mudança dos serviços pelos 

veículos, cores novas junto ao sistema para que com um grande impacto visual o 

passageiro tenha a noção de mudança do sistema, entendeu? Então, por essa razão aí 

que foi um salto muito grade 1998.  

 

A avaliação dos dois gestores coincide no fulcro das mudanças tributárias da 

“modernização” do sistema de cobrança de passagens, isto é, a demissão massiva de 

cobradores, o controle sobre a receita e a consequente atribuição de suas funções a cargo do 

motorista. Há consenso entre as falas a respeito de dois aspectos: 1º) o fim do trabalho de 

cobrador; 2º) o sistema de bilhetagem eletrônica como sinônimo de modernização, como 

consonância da introdução das novas tecnologias. Não podemos olvidar a reflexão sobre o 

processo imanente da reestruturação produtiva, qual seja: a introdução da microeletrônica 

acompanhada das suas formas mais recentes, as tecnologias da comunicação e informação, 

responsáveis por intensiva transformação no mundo do trabalho, no qual trabalhos são 

precarizados, terceirizados e, no limite, extintos, como por exemplo, o trabalho dos 

cobradores. Mais que caracterizar minuciosamente cada uma das ramificações e variações 

dessas tecnologias interessa-nos, em primeiro lugar, as relações materiais que são sua 

essência, isto é, a tendência imanente que sob o jugo do capital consiste em sobrepor, no 

processo de extração de mais-valor, o trabalho morto sobre o trabalho vivo.  

No que se refere ao trabalho em geral, tais tecnologias são compreendidas aqui em 

duas formas concretas: a) a destruição de determinados trabalhos e a degradação de outros; 2) 

o incremento no mais-trabalho, através da intensificação do processo de trabalho que, por sua 

vez, é tornado cada vez mais complexo e “qualificado”. Para Schaff (1996) trata-se de uma 

revolução microeletrônica, cujo conteúdo social impõe mudanças determinantes nas relações 

de trabalho, no espaço social do trabalho e nas relações sociais inerentes ao indivíduo e a 

sociedade. Em síntese:  

 

Por um lado, a automação e a robotização (no pressuposto de um aumento de 

energia utilizada pela produção em consequência da descoberta de novas fontes 

renováveis) provocarão um grande incremento da produtividade e da riqueza social; 
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por outro lado, os mesmos reduzirão, às vezes de forma espetacular, demanda de 

trabalho humano (SCHAFF, 1996, p. 27). 

 

À primeira vista essas afirmações parecem impertinentes, porém esse é o “ser- 

precisamente-assim” do capital: revolucionar constantemente as condições de produção de 

tempos em tempos. Em todo caso, a reestruturação produtiva do capital tem como principal 

alvo o trabalho vivo e o incremento da produtividade através da automação e da robotização é 

um dos vários “remédios” prescritos no seu “receituário”, no qual a valorização do capital 

aparece necessariamente em primeiro plano.  

O que sugerem essas mutações na estrutura institucional, no controle do trabalho e 

no processo de trabalho? O que mudou no trabalho do motorista do transporte coletivo? No 

plano imediato a principal mutação na morfologia do trabalho do motorista foi a 

intensificação do seu trabalho através da sobreposição de tarefas ou de diferentes tipos de 

trabalho; e isso se deveu a implantação da bilhetagem eletrônica, que permitiu ao conjunto de 

empresas reduzirem pela metade o número de trabalhadores voltados diretamente para a 

operação. Além disso, iniciou-se o processo de terceirização da venda de bilhetes – Sitpass – e 

das recargas dos cartões magnéticos que inicialmente foram vendidos “em 900 postos de 

vendas (farmácias, postos, bancas, etc.) que são comissionados em 2,5%79” (MORAES, 2000, 

p. 34); e, ao mesmo tempo, recontratar trabalhadores para operar catracas e vender nas 

plataformas fixas – plataformas de embarque e desembarque do eixo Anhanguera – e nos 

terminais em número reduzidíssimo.  

A mudança no ritmo de trabalho é também derivada da nova estrutura das 

empresas do transporte coletivo que, além de contar com um sindicato patronal, passam a 

cooperar para a padronização da operação; quer dizer, da constituição de um sistema 

integrado de informações geradas a partir das linhas que compõe as regiões em que atuam as 

empresas. Assim sendo, o motorista deve reportar-se e submeter-se duplamente, tendo em 

vista que embora a operação esteja padronizada e controlada pelo CCO, os acidentes, a evasão 

de receitas e a relação cordial com o passageiro seguem as determinações elaboradas no 

interior de cada empresa.  

A incorporação da microeletrônica no trabalho do motorista aparece como 

inovação que “permite um melhor controle sobre a operação, já que todos os dados sobre 

viagens (demanda, horários e rotas) são transmitidos diariamente para um concentrador de 

dados quando o veículo estaciona para abastecer (MORAES, 2000, p. 34). Há, na perspectiva 

                                                 
79 Atualmente o repasse é de 4%.  
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do trabalho, outros elementos que não são apreendidos quando focamos e isolamos o aspecto 

técnico. Percebemos que aí estão enredados o trabalhador polivalente – inaugurado pelo 

toyotismo – capaz de operar vários equipamentos simultaneamente: GPS, pin pad80, catraca, 

mecanismos de controle pneumático das portas, rampa/elevador para deficientes físicos e a 

direção do ônibus propriamente dito (ALVES, 2005; CORIAT, 1994).  

Estas características exigem do trabalhador novas “capacidades” que inexistiam 

no trabalho de motorista até 1998. Estas capacidades são produzidas a partir de treinamentos 

e, é claro, pela prática cotidiana. No sistema de transporte coletivo, para que o motorista seja 

contratado ele deve passar por um treinamento cuja duração média é de 30 dias, podendo 

variar de acordo com a demanda, nunca para menos, apenas para mais, chegando até 45 dias, 

realizado pelo Serviço Social do Transporte-Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (Sest-Senat). Nesse contexto apreendemos que tais práticas são compatíveis aos 

Ciclos de Controle de Qualidade (CQC) “constituindo grupos de trabalhadores que são 

instigados pelo capital a discutir o seu trabalho e desempenho, com vistas a melhorar a 

produtividade das empresas, convertendo-se num importante instrumento para o capital 

apropriar-se do savoir-faire intelectual e cognitivo do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 57).  

Esse processo se refere em particular ao trabalho dos motoristas do transporte 

coletivo, mas no plano geral trata-se de uma tendência imanente à reestruturação produtiva, e 

que está imbricada ao novo complexo de extração de mais-valor, a acumulação flexível, que 

por seu turno apoia-se no crescimento que está interligado à exploração ainda mais intensiva 

do trabalho vivo, no qual o desenvolvimento tecnológico está enraizado na lógica capitalista. 

Desse modo, a microeletrônica tem necessariamente como tendência intrínseca a depleção do 

trabalho vivo – pela ampliação do capital fixo e a redução do capital variável. Assim, dois 

aspectos são postos em relevo: 1) o aumento da produtividade, o aumento da intensidade do 

trabalho e a redução e precarização da força de trabalho humana; 2) a destruição de postos de 

trabalho, logrando sobre o mundo do trabalho o desemprego como uma “espada apontada” na 

cabeça dos trabalhadores (ANTUNES, 2009; SACHAFF, 1995).  

Há também um constante “envolvimento manipulatório”, que visa inculcar nos 

trabalhadores o ideário empresarial segundo o qual o trabalhador é um “colaborador”, um 

“sócio” minoritário da empresa, em que direitos trabalhistas são flexibilizados, salários 

                                                 
80 O pin pad é um equipamento acoplado ao painel do veículo constituído por teclado, visor e software, em que 

são inseridas as informações previamente geradas pelo controle operacional e entregues aos motoristas nas 

chamadas, papeletas. Nesse documento constam informações como o nome da linha, o horário e partida e 

chegada. Além disso, o motorista deve iniciar todas as viagens com um cartão funcional, ou um bilhete de 

Sitpass específico para essa atividade. 
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reduzidos e substituídos por “remuneração variável”, “prêmios por produtividade” 

(ANTUNES, 2011; ALVES, 2011) aceitos quase que passivamente pelos trabalhadores. 

Transformações no âmbito da dimensão subjetiva evidenciam-se em razão das 

profundas mudanças na materialidade, e com isso as formas de “captura da subjetividade” ou 

do “engajamento estimulado” compõem o bojo da reestruturação produtiva. A “captura da 

subjetividade” move-se no interior da “racionalidade cínica” do toyotismo que se materializa 

em duas dimensões principais: as novas tecnologias e as novas formas de controle do 

trabalho. Assim, “atinge a mente do homem produtivo” (ALVES, 2011, p. 64) e, nessa 

direção, “o toyotismo articula um novo tipo de operação de ‘captura’ da subjetividade do 

trabalho ou uma subjetividade às avessas, capaz de gerir seus novos dispositivos 

tecnológicos-organizacionais. O espírito do toyotismo irá impulsionar na linguagem do 

managering os apelos à administração participativa” (ALVES, 2011, p. 65). 

Uma forma de engajar os trabalhadores ao ideário empresarial é reduzir os 

salários e instituir a política de bônus, essa medida atinge as relações de trabalho em dois 

níveis: 1) provoca competição entre empresas que disputam o mercado; 2) acirra a competição 

entre trabalhadores, uma vez que o bônus é uma premiação nominal. No que se refere a 

prática ou ao processo de trabalho esse mecanismo atrela e condiciona o aumento do ganho 

nominal ao aumento da produtividade da empresa, com base em um regime de “indivisão de 

tarefas, o desenrolar da produção exige e requer este ‘engajamento’ dos assalariados” 

(CORIAT, 1994, p. 108). 

O sistema de transporte coletivo de Goiânia tem sido objeto de estudo de 

diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais se destacam as reflexões que tem por 

objetivo deslindar a estrutura institucional. Os trabalhos (CUNHA F. 2012; MELO, 2011; 

SILVA, 2004; BATISTA, 2002) compreendem o sistema de transporte em dois polos 

contíguos: 1) as empresas responsáveis pela operação das linhas que detém monopólio sobre o 

sistema, cuja forma jurídico-política está cristalizada no Consórcio instituído em 2007 e na 

Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, entidade formada em parceria com o Estado – 

Governo do estado e Prefeitura de Goiânia constituída em 1999 – e que possui determinações 

deliberativas e executivas. Esse rearranjo institucional e empresarial não promoveu rupturas 

com a estrutura de poder anterior, ao contrário, evidencia-se a permanência e a articulação das 

mesmas empresas cuja primeira concessão data de 1969. Entretanto, a adequação das 

empresas na trama empresarial do Consorcio, sua cooperação no sistema de transporte 

corrobora a tecnificação e a racionalização do processo e do controle do trabalho. 
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Nossa investigação pauta-se nos estudos precedentes, e nesse percurso analítico 

reflexivo percebemos a ausência de trabalhos, monografias, dissertações e teses cujo objeto 

principal seja o trabalho do motorista. Há, evidentemente, alguns estudos para os quais o 

fulcro é o trabalho do motorista matizado pelo enfoque adotado pela área de pesquisa. Nesse 

sentido, a pesquisa realizada por Lemos (2004) procura compreender a partir do processo de 

trabalho dos motoristas do transporte coletivo as representações acerca do trânsito em 

Goiânia. Em Cunha (2012) o objeto de sua análise é a exposição excessiva ao ruído e os 

impactos provocados à audição dos motoristas do transporte coletivo da capital. A pesquisa de 

Cunha (2012) foi realizada a partir de questionários com perguntas fechadas em que as 

variáveis foram submetidas ao tratamento e análise de dados estatísticos.  

Da mesma maneira, as análises feitas por diversas teses e dissertações no Instituto 

de Estudos Sócio Ambientais (IESA), no Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) 

da UFG, são importantes contribuições para o entendimento das relações entre 

desenvolvimento urbano e transporte coletivo, porém uma análise do trabalho do motorista 

não aparece, embora este seja, a nosso ver, a ossatura do transporte coletivo. Nesse sentido, 

nos deparamos com reflexões específicas que se debruçam sobre o a “dinâmica do espaço 

intra-urbano da Região Metropolitana de Goiânia”, e a partir dessa referência objetiva 

demonstram as contradições imanentes da expansão urbana. Desse modo, a esteira de análise 

apreende o transporte coletivo a fim de deslindar o conjunto de problemas que obnubilava a 

mobilidade urbana, esta circunscrita a dois eixos principais: 1º) uma análise “geral” sobre a 

trama dos conflitos constitutivos da Região Metropolitana; 2º) a reflexão sobre as 

contradições imanentes à produção capitalista do espaço urbano a partir das cidades que 

perfazem a Região Metropolitana e de Goiânia (ANJOS, 2009; CORREA, 2009; COUTO, 

2009; LIMA, 2010; MAIA, 2008; NUCADA, 2010). 
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2.3 Motorista e cobrador? As múltiplas funções e mudanças no processo desse 

trabalho 

 

De fato, é factível encontrar através da análise das falas dos motoristas obtidas 

através de entrevistas semiestruturadas – eivadas de representações e subjetividades –“o 

núcleo terreno” de suas obscuras e “nebulosas” representações sobre o seu trabalho; do que 

inversamente procurar em cada uma de suas histórias de vida parciais suas correspondentes 

representações, também parciais, acerca do mesmo. Desse modo, a reflexão sobre a 

centralidade ontológica do trabalho seguirá esse mesmo método de encontrar o “núcleo 

terreno” das relações de produção e seus modos de produção, que são a base material do 

conceito de intensificação do trabalho, a saber: “a compressão de uma massa maior de 

trabalho num dado período de tempo, mostra-se, agora, como ela é: uma quantidade maior de 

trabalho” (MARX, 2013, p. 482). Isto é, fazer com que trabalhadores produzam mais e 

melhor, em uma mesma jornada de trabalho, elevando a produtividade quantitativa e 

qualitativamente (DAL ROSSO, 2008). 

O problema da linha de raciocínio que vê no modo de produção sociometabólico 

do capital categorias vagas e abstratas, como por exemplo, “sociedade moderna”, “sociedade 

do consumo”; repousa sobre o movimento que escamoteia e unifica categorias em uma 

amálgama indiferenciada. Em uma perspectiva crítica Antunes (2009) perscruta o processo de 

reestruturação produtiva do capital e seu movimento tendencial, e percebe no conjunto de 

mudanças notadamente as que dizem respeito ao controle e organização capitalista do 

trabalho – Círculos de Controle de Qualidade, Qualidade Total e os team work – o “ser-

precisamente-assim” de um processo denominado de “liofilização organizativa”, cujo objetivo 

é reduzir custos, aumentar a produtividade, acelerar a circulação do capital. Em suma, o 

enxugamento da empresa capitalista e, por conseguinte, intensificação da exploração do 

trabalho com intuito de valorizar o capital.  

Em primeiro lugar, consideramos que a centralidade ontológica do trabalho 

compreende que, embora o trabalho constitua o modelo de toda práxis do ser social, há 

dimensões distintas em sua materialidade que seguem o desenvolvimento tendencial das 

forças produtivas enquanto formas de positividade e negatividade do trabalho. Portanto, o 

apego ao consumo não é fortuito, mas, ao contrário, é um indício do “espectro destrutivo” 

desse sistema. Assim sendo, a partir daí são veladas às relações de produção, as relações 

interpessoais no processo de trabalho e com isso tornam-se equivalentes categorias que – 
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embora estejam imbricadas na realidade concreta – são diversas não em grau, mas em 

essência, qual seja: de que há prioridade ontológica de uma categoria sobre outra, isto é, entre 

a produção e o consumo existe a prioridade ontológica da primeira sobre a segunda. Sobre 

isso Lukács diz, “[...] quando atribuímos uma prioridade ontológica a determinada categoria 

com relação a outra, entendemos simplesmente o seguinte: a primeira pode existir sem a 

segunda, enquanto o inverso é ontologicamente impossível” (2012, p 307). 

Debater e analisar a obra dos autores que propugnam críticas à centralidade 

ontológica do trabalho seria um esforço que extrapolaria nossas pretensões porque cada um 

deles possui uma obra vastíssima com meandros específicos, de tal sorte que perscrutar a obra 

desses autores é tarefa para uma vida inteira de pesquisa, portanto, nossa intenção é tão só 

“esboçar a crítica da crítica” (ANTUNES, 2009, p. 264), de maneira introdutória, sobre 

questões que nos parecem fulcral para apreensão da categoria trabalho. 

Em segundo lugar, o mesmo se passaria se reduzíssemos a produção ao consumo. 

Esse aspecto crucial é negligenciado em Gorz (1987), Offe81 (1989) e Habermas82 (2001), 

uma vez que estão convencidos sobre o fim da centralidade ontológica do trabalho e, 

consequentemente, sobre o fim da contradição ontológica entre trabalho e capital. E isso se dá 

por uma única razão: por apreenderem a categoria trabalho como dada a priori, evidenciando 

mais concepções subjetivas que análises concretas de situações concretas. A partir daí, 

diagnósticos como o fim do trabalho e o fim da classe trabalhadora são possíveis e factíveis. 

Em uma crítica contundente da concepção de André Gorz, Antunes (2009) evidencia o caráter 

unilateral (lógico-gnosiológico) de semelhantes análises. Em suas palavras, 

                                                 
81 Sobre esse debate acerca da centralidade ontológica do trabalho Paulo Sérgio Tumolo fornece uma crítica 

acurada e mordaz a concepção restritiva apresentada por Offe (1987). Tumolo (1996) define como categoria 

fundamental o trabalho produtivo e deriva desse pressuposto sua crítica em direção à perspectiva adotada por 

Offe (1987) em que o trabalho concreto perde a abrangência analítica. Nas palavras de Tumolo (1996, p. 58) a 

reflexão de Offe (1987) “é baseada, sem que seja explicitado, na categoria trabalho concreto/valor de uso. Ora, 

isso não tem qualquer importância para o capital. Para o capital importa menos se o trabalho é empregado neste 

ou naquele setor, nesta ou naquela ocupação, se o trabalho produz este ou aquele objeto ou mercadoria. O que 

importa é que seja trabalho produtivo, vale dizer, que produza mais-valia, capital. Trabalho produtivo pode 

ocorrer numa empresa industrial ou numa empresa escolar, numa empresa hospitalar ou numa empresa que 

presta serviço de limpeza, etc.”  
82 Apoiado em Lukás, Antunes (2009) formula uma crítica a a teoria do agir comunicativo de Habermas (2001) o 

ponto nodal da reflexão está na consideração ontológica, qual seja, para Antunes (2009) o trabalho, a 

socialidade, a linguagem, constituem-se enquanto complexos do ser social e que são fundantes para esse ser. Ao 

operar tal abstração, Antunes (2009), admite o pressuposto de que teleologia e causalidade são postos 

conscientemente, pela primeira vez, no trabalho e, portanto, o trabalho é o modelo de toda práxis humana. Para, 

Antunes (2009, p. 157) há em Habermas uma “disjunção analítica” que engendra uma dicotomização dos 

complexos do ser social, concebendo separações entre “trabalho e interação, entre práxis laborativa e ação 

intersubjetiva, entre atividade vital e ação comunicativa”.  Para, Antunes (2009, p. 157) somente no “nível mais 

abstrato, a sobrevalorização habermasiana se efetiva pela perda da relação de distância e prolongamento 

existente entre trabalho e práxis interativa, que assume a forma relacional entre esferas que se tornam 

dissociadas, a partir da complexficação da vida societal. ” 
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[...] ancorado fortemente em autores como Hannah Arent, Gorz acaba 

unilateralizando83 o trabalho, momento por excelência da negatividade, avesso à 

liberdade e à criação. Entretanto, seu esforço analítico, nesse ponto central, não 

parece convincente e sua apreensão fenomenológica (e não ontológica) do trabalho 

perde, em nossa opinião, a possibilidade de capturar a complexa processualidade do 

real, seu movimento de positividade e negatividade, criação e servidão, humanidade 

e desumanidade, autoconstituição e desrealização, presente em toda a história do 

trabalho (ANTUNES, 2009, p. 264). 

 

Esse processo de fetichização epistemológica do trabalho é perceptível nas 

análises que se propõe em desvelar as contradições entre produção e consumo, nas quais é 

atribuída ao consumo preponderância sobre a produção; tal síntese é derivada da concepção 

de que o “momento” do consumo é subjetivo, ao passo que o “momento” da produção é 

instrumental e heterônomo. Porém, não compreendem que o desenvolvimento da mais alta 

sofisticação das mercadorias entrelaça-se, pari-passu, com a perdularidade progressiva dessas 

mesmas mercadorias. Além disso, ignoram o “complexo industrial militar”, aceito 

tacitamente, porque não há críticas diretas ou indiretas a respeito de um complexo que se 

“autoconsome84” (auto-reprodução destrutiva) e que é produzido para a destruição, operando 

na linha de menor resistência do capital, aquela que encontra menos barreiras sociais impostas 

pelo trabalho e pelo processo de circulação de mercadorias. Portanto, apreender o trabalho 

exige que tenhamos no limiar as múltiplas determinações que constituem as relações de 

produção, desse modo não perderíamos de vista a contradição entre a positividade e a 

negatividade do trabalho, isto é: criação e degradação, emancipação e servidão, exteriorização 

e objetivação, humanização e desumanização. A concepção a priori e, por isso, unilateral da 

                                                 
83 Grifos do autor. 
84 “A mesma reversão se aplica ao desenvolvimento da ciência e à transformação das práticas produtivas de 

acordo com suas potencialidades inerentes, que supostamente deveriam favorecer a expansão do valor de uso e a 

interação dialética da progressiva expansão do valor de uso com o desdobramento das necessidades humanas. 

Como resultado das novas exigências e determinações do capital, a ciência é desviada de seus objetivos 

positivos, e a ela é designado o papel de ajudar a multiplicar as forças e modalidades da destruição, tanto 

diretamente, fazendo parte da folha de pagamento do complexo militar-industrial ubíqua e catastroficamente 

perdulário, como indiretamente, a serviço da ‘obsolescência planejada’ e de outras engenhosas práticas 

manipuladoras, divisadas para manter os lobos da superprodução longe da porta das indústrias de consumo. 

Da mesma maneira, as necessidades alienadas e as perversas exigências produtivas da autorrealização do capital 

não permitem a criação dos ‘elementos materiais da rica individualidade, universal na sua produção e no seu 

consumo’, nem, de fato, o pleno desenvolvimento de necessidades e potencialidades humanas (que é 

primariamente um desafio sociocultural). Pelo contrário, as necessidades artificiais da destrutiva expansão do 

capital tendem a competir e, na frequente ocorrência de incompatibilidades, a suprimir com extrema 

insensibilidade até mesmo as mais elementares necessidades da inegável maioria da humanidade. É 

compreensível, portanto, que a produção de uma ‘abundância constantemente maior’ se converta num sonho 

cada vez mais ilusório – a luz que constantemente se afasta no fim de um túnel que constantemente se alonga –, 

apesar do aumento assustador das forças abstratamente ‘produtivas’ da sociedade, que estão condenadas a 

permanecer abstratas e estéreis, ainda mais, contraprodutivas, por causa de sua inserção social capitalista e sua 

dissipação destrutiva” (MÉSZÁROS, 2005, p. 694-695, grifos do autor). 
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categoria trabalho embota a percepção e impede “a compreensão do seu movimento”, 

apresentando em relevo aparente tão somente uma de suas dimensões, o suficiente para se 

construir monumentos teóricos em que jazem o trabalho e a classe trabalhadora. 

O trabalho é mortificação em vida e dá vida a coisas mortas. A atividade vital do 

homem na concretude social e sob o jugo do capital “metamorfoseia-se” em “trabalho 

alienado e fetichizado” (ANTUNES, 2009). Por esta via o trabalho vivo e concreto se 

subordina ao trabalho abstrato e abstraído do referencial humano, porém esse movimento 

preserva a faísca do trabalho vivo, a capacidade produtiva do trabalhador que, embora “tão 

logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge do trabalho como de uma peste” (MARX, 

2009, p. 83) e continua a transformar a natureza e a produzir valor. Quanto mais valor cria, 

quão mais complexa e social é a força produtiva, mais indigna é a sua vida, quanto mais 

sofisticado é o produto do seu trabalho, mais boçal o trabalhador se torna. Dá vida a coisas 

mortas e se relaciona com elas como se estivessem vivas. “Nesse sentido cada mercadoria 

seria um signo, uma vez que, como valor, ela é tão somente um invólucro reificado 

[sachliche] do trabalho humano despendido” (MARX, 2013, p. 165). 

Depreende-se disso que na prática o processo de trabalho jamais perderá seu 

conteúdo: o metabolismo da sociedade com a natureza85. É bem verdade que a organização 

social do trabalho, determinada pela divisão hierárquica do trabalho, condiciona o conteúdo 

social das práticas ontológicas e constitui-se no momento predominante, em que há 

preponderância de determinações sociais preponderantes sobre o processo. Ainda que sob a 

influência de determinações puramente sociais, como o valor, uma ruptura com o 

metabolismo da sociedade com a natureza é ontologicamente impossível. “Nesse aspecto, não 

há diferença ontológica entre amolar pedras no primevo e esmigalhar átomos nos dias de 

hoje” (LUKÁCS, 2013. p. 666-667). 

Qual o significado disso na prática? Como o trabalhador é sujeito nesse processo? 

Devemos dizer que na prática o trabalhador, imbricado no processo de trabalho, deve tratar 

“cada coisa como coisa cada processo como processo, para que o produto do trabalho realize 

adequadamente o objetivo teleológico86. Essa absolutidade das funções do processo de 

trabalho que corrigem e controlam a consciência” (LUKÁCS, 2013, p. 667). Assim sendo, 

todo e qualquer trabalho, não importando sua singularidade laborativa, pressupõe um ritmo, 

                                                 
85 Para compreender toda a discussão acerca do metabolismo entre ser social e natureza indicamos dois livros 

que usamos como referência: Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da 

economia política. Em especial a Segunda Seção: O Processo de Circulação do Capital; E O Capital: Crítica da 

Economia Política, Livro 1, Capítulo 5 “O Processo de Trabalho e o Processo de Valorização”.  
86 Do mesmo modo ocorre com o motorista que deve permanecer concentrado nas várias dimensões do seu 

trabalho: programar o sistema no pin pad, liberar a catraca quando necessário, abrir e fechar portas e dirigir.  
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um grau de intensidade, responsável pelo desgaste físico e mental do trabalhador e, por 

conseguinte, uma condição ontológica do trabalho concreto. Não obstante, o grau de 

intensidade do trabalho resulte de disputas sociais em uma sociedade erigida por conflitos de 

classes que são antagônicas. 

Se pressupomos o trabalho como a transformação da natureza, como pôr 

teleológico que cria uma nova objetividade, como a mediação que cria objetos de trabalho, 

bem como a ação previamente ideada, admitimos que o trabalho exige do trabalhador 

concentração e que este como atividade orientada a um fim – o trabalho – é “dispêndio de 

força humana de trabalho em sentido fisiológico” (MARX, 2013, p. 124). Portanto, 

inexoravelmente ocorrerá desgaste físico, porque envolve gasto de energia muscular e mental, 

porque exige esforço psíquico e cognitivo do trabalhador, nas mais elementares atividades 

humanas cuja protoforma87 é o trabalho; o pôr de um fim que engendra causalidades, 

                                                 
87 Em síntese: “Todavia, a eternidade do movimento não basta para determinar a concretude específica da 

historicidade. Nos termos mais gerais possíveis, este implica não só o simples movimento, mas também e 

sempre uma determinada direção na mudança, direção que se expressa em transformações qualitativas de 

determinados complexos, tanto em si quanto na relação com outros complexos. Para distinguir, desde já, entre o 

que é originária e autenticamente ontológico e os falsos caminhos que no passado levavam à ontologia 

geralmente chamada de metafísica, são necessárias algumas observações preliminares. Em outro contexto nos 

referimos brevemente ao fato de que o desenvolvimento (inclusive a passagem a um nível superior) nada tem a 

ver com a sua avaliação – em sentido ético, cultural, estético etc. As avaliações desse tipo surgem, com 

necessidade ontológica, no quadro e no decurso do ser social; e será uma tarefa específica importante determinar 

com precisão a sua relevância ontológica, ou seja, a objetividade ontológica dos próprios valores (Em contextos 

subsequentes deste capítulo, voltaremos a tratar desse assunto, mas só na Ética poderemos fazê-lo de modo 

realmente concreto). Essas avaliações, para falar por ora apenas delas e não dos valores enquanto tais, nada têm a 

ver com a ontologia da historicidade naquele sentido extremamente geral que empregamos aqui, ainda que se 

reconheça a necessidade da sua gênese social e a importância de seus efeitos. Direção, ritmo etc. devem ser 

vistos numa perspectiva generalizada, fora de toda imediatidade. Quando se exclui do âmbito ontológico do 

desenvolvimento a evolução astronômica, que requer bilhões de anos, pode-se cometer o mesmo erro que se 

comete ao afirmar que não há desenvolvimento em seres vivos que existem apenas durante horas ou minutos. 

Mas, por se tratar de um tipo de rejeição ainda primitiva, antropomorfizante em sua essência, é fácil superá-la. 

Muito mais perigoso para a compreensão científica da realidade é quando o conceito de desenvolvimento é 

generalizado e ampliado ou, ao contrário, restringido e limitado, sem que para isso exista qualquer fundamento 

ontológico. Aqui cabe ressaltar especialmente o termo “ontológico”. Existem casos importantes nos quais a 

intentio recta da experiência cotidiana está em condições de perceber indubitáveis casos de desenvolvimento 

muito antes de ser possível dar-lhes uma fundamentação científica. O exemplo mais significativo é o 

desenvolvimento filogenético das espécies, conhecido na prática dos criadores de animais muito antes que se 

tentasse estudá-lo cientificamente. Não se deve, porém, como já observamos ao criticar N. Hartmann, atribuir a 

essa intentio recta uma certeza que não possui, nem sequer no simples sentido de que ela indicaria a direção. 

Pelo fato de mover-se no plano da realidade indubitável, ainda que apenas imediata, ela pode ser superior ao 

conhecimento científico, pode às vezes corrigi-lo em termos ontológicos. Todavia, precisamente por ser uma 

intenção da cotidianidade, costuma ser permeada por preconceitos surgidos necessariamente no terreno dessa 

cotidianidade, sendo portanto por eles deformada. A mencionada rejeição do desenvolvimento nos casos em que 

o ritmo seja muito rápido ou muito lento, do ponto de vista da imediatidade, já se orienta nessa direção. Mais 

importante ainda, porém, é o fato de que as mais diversas ideias antropomórficas, derivadas de incorretas 

generalizações do processo de trabalho, sejam elevadas a critério para estabelecer o que é efetivamente o 

desenvolvimento. Nesse caso, trata-se sobretudo do seguinte: direta ou indiretamente, imputa-se um caráter 

teleológico a complexos dinâmicos que, em termos ontológicos, não têm tal caráter. Esses pores teleológicos 

inteiramente imaginários, inexistentes, que por sua natureza são transcendentes, religiosos etc., são assim 

elevados a princípios fundamentais, a partir dos quais se julga a existência ou não de um desenvolvimento e se 

examina de que espécie é sua essência ontológica. Não é este o local para discutir as diversas consequências de 
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portanto, causalidades postas. Está fora de dúvida que o trabalhador (des) gasta suas energias 

vitais no trabalho e a compreensão desse fenômeno não está no produto que resulta do seu 

trabalho, mas no “como” se produziu àquele artigo. A intensidade está intrinsecamente ligada, 

portanto, ao modo como é gasto a energia do trabalhador no processo de trabalho: “ela se 

refere ao grau de dispêndio de energia realizado pelos trabalhadores na atividade concreta” 

(DAL ROSSO, 2008, p. 20). 

O modo de produção e as relações capitalistas de produção condicionam e 

determinam o dispêndio de energia humana – física, mental, emocional e afetiva – e nessas 

circunstâncias o trabalhador não possui controle sobre a intensidade do trabalho. Nas relações 

de produção o posto que ele ocupa imputa tão só à venda de sua capacidade de trabalho; esta 

mercadoria é adquira pelo capitalista que faz uso como lhe apraz de acordo com sua 

consciência e vontade, isto é, aquela que procura explorar ao máximo as “barreiras naturais 

humanas resistentes, porém elásticas” (MARX, 2013, p. 476). Não é o trabalhador que define 

as condições, a velocidade ou o lugar em que coloca em movimento o conjunto de complexos 

– materiais e imateriais – que constitui o processo de trabalho. O trabalhador não define 

tampouco o seu envolvimento pessoal com a atividade, porque o trabalho não lhe pertence, é 

uma força social heterônoma e poderosa.  

Aparentemente o controle exercido pelo capitalista sobre a capacidade do 

trabalhador é ilimitado, porém interesses antagônicos se opõem nessa relação: os 

empregadores (capitalistas) de um lado, e os trabalhadores de outro. A partir dessa relação de 

produção se cristalizam os limites demarcados pela força social e política dos trabalhadores 

(vendedores da força de trabalho), qual seja: “a primeira, a capacidade de luta e resistência. A 

segunda é a existência de padrões de intensidade construídos através do tempo e que os 

trabalhadores assumem como referência” (DAL ROSSO, 2008, p. 25).  

A intensificação do trabalho ocorre – muito embora haja capacidade de luta e 

resistência do conjunto dos trabalhadores – a partir de “processos de qualquer natureza”, 

impondo aos trabalhadores maior envolvimento mental, físico, emocional e afetivo. Mas, não 

somente envolvimento caracteriza a intensificação do trabalho, o seu fulcro está no que 

resulta desse envolvimento, isto é, o desgaste de todas as capacidades de potencialidades do 

trabalhador. Sobre isso diz Marx: “o antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como 

capitalista, e o possuidor de força de trabalho, como seu trabalhador. O primeiro, com um ar 

                                                                                                                                                         
tais concepções. Basta sublinhar que nossas análises rejeitam toda forma generalizada de teleologia, não 

apenas na natureza inorgânica e orgânica, mas também na sociedade, restringindo sua validade aos atos 

singulares do agir humano-social, cuja forma mais explícita e cujo modelo é o trabalho” (LUKÁCS, 2012, p. 

341-342-343, Grifos nossos). 
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de importância, confiante ávido por negócios; o segundo, tímido e hesitante, como alguém 

que trouxe sua própria pele e, agora, não tem mais nada a esperar além da... despela” (2013, p. 

251). 

No tocante aos motoristas de ônibus, sujeito de nossa investigação, a percepção 

dessa relação em que o sofrimento é a única certeza fica a olhos vistos, de acordo com o 

motorista “A” entrevistado: 

 

Insatisfação completa, o salário é muito aquém das necessidades de um motorista, 

haja vista que ele levanta de madrugada ele tem um desgaste de saúde muito grande, 

um desgaste físico muito grande e o salário se torna aquém, porque o motorista hoje 

para desenvolver as funções e as responsabilidades que é imputada a ele para no 

sentido de carregar vidas, né? 

 

Há, contudo, barreiras sociais que se interpõe entre o trabalhador individual e a 

“despela”. Essas barreiras são fixadas através da luta social do conjunto dos trabalhadores 

enquanto classe, e cristalizam-se nas legislações sobre o mundo do trabalho – frequentemente 

burladas pelos capitalistas – e, notadamente, na jornada de trabalho. Porém, partimos do 

“pressuposto que a força de trabalho é comprada e vendida pelo seu valor” e daí derivamos a 

jornada de trabalho que, por seu turno, está condicionada ao tempo socialmente necessário a 

produção que, por sua vez, está atrelada ao desenvolvimento social das forças produtivas, 

tornando as condições de trabalho aviltantes.  

Não obstante o capital se depara com limites para a expansão desenfreada da 

jornada de trabalho. Como solução a “burguesia não pode existir sem revolucionar 

permanentemente os instrumentos de produção; portanto, as relações de produção e assim, o 

conjunto das relações sociais” (MARX & ENGELS, 2011, p. 28). Assim, quais as 

implicações desse leitmotiv da sociedade burguesa? Em suma, expansão do mais trabalho, ou 

seja, ampliação da intensidade da exploração do trabalho. Portanto, o prolongamento do mais 

trabalho no interior de uma jornada (y) em certa altura encontra limites sociais, interposições 

da luta de classes, que impedem a ampliação da jornada além dos “limites orgânicos do 

trabalhador” (MARX, 2013, p. 448), uma vez que a jornada é composta de trabalho 

necessário – aquele necessário para reprodução enquanto “sujeito físico”, ou seja, [...] 

somente como trabalhador ele [pode] se manter como sujeito físico e apenas como sujeito 

físico ele é trabalhador” (MARX, 2009, p.82) – e o mais-trabalho que constitui tempo de 

trabalho convertido para o capital. O revolucionamento das forças produtivas e das relações 

de produção significam a ampliação do mais-trabalho no qual, “o mais-valor obtido pelo 

prolongamento da jornada de trabalho chamo de mais-valor absoluto; o mais-valor que, ao 
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contrário, deriva da redução de tempo necessário e da correspondente alteração na proporção 

entre as duas partes da jornada chamo mais valor-relativo” (MARX, 2013, p. 390).  

Trabalhamos com a hipótese de que a intensificação do trabalho resulta da 

preponderância do mais-valor relativo sobre o mais-valor absoluto, em que são postos em 

movimento transformações tecnológicas e organizacionais com o objetivo de encurtar o 

trabalho necessário e expandir o mais trabalho88. Nesse sentido, definimos o taylorismo-

fordismo e toyotismo como processos nos quais as mudanças organizacionais e tecnológicas 

obedeceram a tendência imanente de mitigar o trabalho necessário e expandir o mais trabalho. 

Não obstante, o primeiro “pode ser pensando como uma reorganização do trabalho fora de um 

período de revolução tecnológica” (DAL ROSSO, 2008, p. 46); o segundo está no bojo da 

“revolução informacional” (DAL ROSSO, 2008), da “quarta idade da máquina” (ALVES, 

2009), ou da “revolução técnico-científica” (SCHAFF, 1995), portanto, as formas de extração 

do mais-valor relativo são profundamente afetadas pela incorporação das novas tecnologias. 

Sobre esta tendência já percebida em “O Capital”, quando da reflexão sobre os impactos da 

maquinaria sobre a vida do trabalhador, Marx diz: “Para que a família possa viver, agora são 

quatro pessoas que têm que fornecer ao capital não só trabalho, mas mais-trabalho. [...] Antes, 

o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa 

formalmente livre89. Agora, ele vende mulher e filho. Torna-se um mercador de escravos” 

(MARX, 2013, p. 468-469). 

Partimos da perspectiva do trabalhador quando procedemos a uma análise calcada 

na intensificação do trabalho. Mas, o trabalho realiza-se em circunstâncias não escolhidas 

pelo trabalhador e, ademais, são as circunstâncias mesmas que aumentam o desgaste do 

trabalhador no processo de trabalho, porque atuam para “o preenchimento dos poros do tempo 

de trabalho, isto é, impõe ao trabalhador a condensação do trabalho” (MARX, 2013, p. 482). 

Processo no qual são eliminados, através de inovações organizacionais e tecnológicas, o 

tempo de trabalho não produtivo. Na análise feita por Marx em O Capital o locus de onde 

derivava suas reflexões era o trabalho industrial, ou seja, que produzia mercadorias e criava 

valores. Porém, a categoria valor não é concebida a partir de uma expressão monetária, o 

dinheiro, ou tão só pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Sobre isso comenta 

Lukács: 

 

                                                 
88 Giovanni Alves em Trabalho e Subjetividade: O espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório 

(2011), oferece um panorama das revoluções industriais e tecnológicas empreendidas no modo de produção 

capitalista.  
89 Grifos nossos. 
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Não são poucos os mal-entendidos acerca da teoria marxiana que têm sua origem 

nessas generalizações apressadas, das quais o próprio Marx sempre se distanciou. 

Tão somente porque no valor, enquanto categoria central da produção social, 

confluem as determinações mais essenciais do processo global, é que a exposição 

abreviada, reduzida, dos fatos decisivos, das etapas ontológicas da gênese, possui ao 

mesmo tempo o significado de fundamento teórico também das etapas econômicas 

concretas. Essa posição central da categoria do valor é um fato ontológico e não, por 

exemplo, um “axioma” que sirva de ponto de partida para deduções puramente 

teóricas ou mesmo lógicas. Todavia, uma vez reconhecida, essa faticidade 

ontológica leva, por si, para além de sua mera faticidade; a análise teórica mostra de 

imediato que ela é o ponto focal das mais importantes tendências de toda realidade 

social. [...] Antes de tudo, aparece no valor, enquanto categoria social, a base 

elementar do ser social: o trabalho. A ligação deste com as funções sociais do valor 

revela os princípios estruturadores fundamentais do ser social, que derivam do ser 

natural do homem e, ao mesmo tempo, de seu metabolismo com a natureza, um 

processo no qual cada momento – a conexão ontológica inseparável entre a 

insuperabilidade última dessa base material e sua constante e crescente superação, 

tanto extensiva quanto intensiva, ou seja, sua transformação no sentido da 

socialidade pura – revela tratar-se de um processo que culmina em categorias que, 

como é o caso do próprio valor, já se separaram por inteiro da naturalidade material 

(LUKÁCS, 2012, p. 312-313). 

 

O valor é “objetivamente central no plano ontológico” porque opera como síntese 

das determinações materiais e é abstração objetiva das relações de produção, cuja referência 

concreta é o trabalho. O trabalho expresso através do valor é a medida para tudo que é 

produzido, bem ou serviço (MARX, 2013), assim sendo, o trabalho do músico é expresso 

através do seu valor, bem como, o trabalho do motorista. A questão é: se o processo de 

abstração desconsiderar que o valor é “base elementar do ser social” engendrado no e pelo 

trabalho produtivo, procederia, portanto, a exclusão de sua análise os diferentes trabalhos 

pertencentes ao setor de serviços; negligenciado que o tempo socialmente necessário não é 

expressão do trabalho concreto, mas do trabalho abstrato, e, por conseguinte, abrangendo 

todos os trabalhos existentes, materiais ou imateriais, produtivos ou improdutivos.  

Essa discussão foi necessária em razão do trabalho de motorista do transporte 

coletivo pertencer ao setor de serviços. Porém, esta particularidade não o isenta das 

influências e pressões vindas da indústria, uma vez que a incorporação da ciência à indústria 

dá-se ainda no século XIX (BRAVERMAN, 1981). Podemos observar tal influência a partir 

das práticas organizacionais engendradas pelo toyotismo, com larga aderência no setor de 

serviços90. 

No tocante especificamente aos motoristas por nós entrevistados verificamos que 

suas concepções acerca do trabalho e das relações com os passageiros, suas vozes aparecem 

impregnadas da terminologia empresarial. Elucidativo disso é a forma como o motorista “B” 

entrevistado percebe os usuários: 

                                                 
90 Grupos de trabalho; Círculos de Controle de Qualidade; Qualidade Total do produto ou serviço prestado. 
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Eu vejo eles como uma fonte de renda pra empresa, e pra mim também porque eu 

dependo da empresa, à empresa depende deles, então nós todos dependemos dos 

passageiros porque são eles que sustentam nós motoristas e os demais funcionários 

da empresa, então acho que a principal fonte são eles. 

 

Quando é questionado sobre os procedimentos comuns em sua primeira viagem 

ele sentencia:  

 

O que eu tenho que fazer? Uai, o que eu faço é, porque tem o ITS, não é GPS é ITS 

lá, aí a gente faz o login no ITS sai no horário certinho programado, saí no horário 

certinho pra já, pra não dar transtorno pra os clientes que começam a trabalhar cedo, 

né? Então a gente já faz o login lá e embarca no horário exato da primeira viagem. 

 

Para além da preocupação explícita com o cumprimento do horário, outros dois 

aspectos ganham nitidez nessa fala: 1) o passageiro perde sua dimensão de usuário, de ser 

humano, que faz uso de um bem público e é percebido como cliente, um potencial 

consumidor; 2) para o motorista seu trabalho não guarda qualquer relação com a produção de 

riqueza, a seu ver é do cliente e do seu dinheiro que a empresa extrai a riqueza ou valoriza o 

seu capital, seu trabalho é estranhado e é fonte de estranhamento. Porém, há ainda outra 

dimensão que se explicita na fala do motorista “B”, trata-se da execução de múltiplas tarefas 

durante o seu trabalho. Na sua fala quando diz fazer o login no ITS ele está carregando 

informações preliminares, típicas do início de cada jornada de trabalho e também do final da 

jornada. No fim do “dia” de trabalho estas informações estão combinadas e são descarregadas 

no terminal de informações, localizado na garagem da empresa na qual trabalha, produzindo 

informações fundamentais que permitem o controle racional e imperceptível do seu próprio 

trabalho.  

O toytismo impõe determinações ao mundo do trabalho que eleva o grau da 

intensidade do trabalho. Suas características principais: o just-in-time, o trabalhador 

polivalente, a Qualidade Total, o Círculos de Controle de Qualidade, o kanban e, não menos 

importante, o “engajamento estimulado” são a base para mudanças significativas no processo 

de trabalho que, consequentemente, repercutem na vida cotidiana, fenômeno perceptível na 

fluidez entre tempo de trabalho e tempo de não-trabalho e a construção de novos 

consentimentos espúrios como parte do processo de “manipulação da subjetividade do 

trabalho vivo” (ALVES, 2005, 2009; ANTUNES, 2009, 2011; DAL ROSSO, 2008).  

As mudanças tecnológicas contemporâneas são profundamente diferentes em grau 

e intensidade daquelas analisas por Marx (2013) acerca da maquinaria, embora tenha se 
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conservado o sentido dessas mudanças, como por exemplo, eliminar a porosidade do trabalho, 

aumentar a produtividade e a intensidade do trabalho. De um lado, destruir os poros do 

trabalho resultaria em eliminar o trabalho pago, mantendo o trabalho aplicado, ou seja, que 

cria valor; por outro lado, diminuir o trabalho pago mediante o aumento da força produtiva 

cristalizada no capital constante é necessariamente diminuir o trabalho aplicado. Sobre isso 

diz Marx,  

 

[...] O mais-valor provém unicamente da parcela variável do capital, e vimos que a 

massa de mais-valor é determinada por dois fatores: a taxa do mais-valor e o número 

de trabalhadores simultaneamente ocupados. Dada a extensão da jornada o trabalho 

se divide entre trabalho necessário e mais-trabalho. O número de trabalhadores 

simultaneamente ocupados depende, por sua vez, da proporção entre as partes 

variável e constante. Ora, é claro que a indústria mecanizada, por mais que, à custa 

do trabalho necessário, expanda o mais-trabalho mediante o aumento da força 

produtiva do trabalho, só chega a esse resultado ao diminuir o número de 

trabalhadores ocupados pelo capital. Ela transforma em maquinaria, isto é, capital 

constante, que não produz mais-valor, uma parcela do capital variável, isto é, que 

antes se convertia em força de trabalho viva. É impossível, por exemplo, extrair de 2 

trabalhadores o mesmo mais-valor que de 24” (MARX, 2013, p. 479-480). 

 

Marx nos fornece, em síntese, o movimento tendencial do capital e sua lógica de 

valorização, isto é, constante revolucionamento dos meios de produção e das forças 

produtivas. E joga luz sobre a conjunção de elementos necessários ao processo de 

intensificação do trabalho: 1) a ampliação do capital constante e a redução do capital variável; 

2) a superexploração do trabalho vivo, uma vez que – como alerta Marx – embora ocorra o 

incremento da produtividade, é impossível “extrair de 2 trabalhadores o mesmo mais valor 

que de 24”. 

Com relação ao trabalho dos motoristas demarcamos que a mudança mais 

significativa sobre o processo de trabalho data do ano de 1998, quando foram retirados os 

cobradores responsáveis pela cobrança e identificação dos passageiros, que foram 

contemplados com alguns benefícios – subsídios como passe livre, cartão criança e cartão do 

idoso – e pela tecnologia incorporada na bilhetagem eletrônica. De acordo com Silva (2004, p. 

70), “as empresas do transporte coletivo de Goiânia investiram cerca de 22 milhões de reais 

na modernidade do sistema. Cerca de mais de 400 mil smart cards foram distribuídas às 

pessoas inscritas. São mais de 120 mil estudantes cadastrados, detentores de smart cards”. O 

investimento significou uma economia imediata do contingente financeiro em uma grandeza 

proporcional ao número de trabalhadores demitidos e realocados, uma vez que o fim da 

ocupação apresentou possibilidade para alguns trabalhadores de tornarem-se motoristas. Em 

2009 o contingente de motoristas no sistema do transporte coletivo somava 2.951 motoristas, 
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entre eles havia 9 mulheres91. Nesse sentido, em uma análise hipotética orientada pela 

dinâmica do trabalho no transporte coletivo, em que para cada motorista existiria um 

cobrador, portanto seriam o total de 2.951 cobradores, no mínimo. 

Quais consequências se abateram sobre o trabalho do motorista? Quais os 

impactos? Para os motoristas significou acumular múltiplas funções e, por conseguinte, o 

aumento do seu desgaste físico, mental e emocional. Como verificamos na fala do motorista 

“A” entrevistado: 

 

Então, as empresas quando extinguiram o cargo de cobrador ofereceram aos 

motoristas uma gratificação insignificante que hoje, se eu não me engano, é cento e, 

cento e muito pouco, eu nem sei o valor. É tão insignificante que a gente nem tem o 

valor, e eu abro mão da minha qualquer hora que a empresa aceitar, eu abro mão da 

minha gratificação, e a essa gratificação é imposta ao trabalho de... De todos os 

trabalhos inerentes ao serviço de motorista, ou seja, se precisar limpar o ônibus eu tô 

recebendo gratificação, se eu encostei o ônibus no meio fio, porque tinha um 

acidente e eu precisei subir no meio fio, passei a roda e encostei no meio fio, eu 

tenho que lavar essa roda e sou pago por essa gratificação. Se eu preciso vender uma 

passagem porque o usuário não... Porque o Setransp não oferece passagem pra 

vender. Não oferece de jeito nenhum! Se você for em qualquer bairro afastado do 

Centro você não encontra a passagem em lugar nenhum, mas o motorista é obrigado 

a fazer, porque ele recebe essa gratificação. 

 

O motorista “C” já menciona que vender Sitpass gera acúmulo de atividades e é 

fonte de estresse: 

 

[...] Entendeu? A gente já tá há seis meses operando nessas extensões, então, assim 

pra nós, que estamos operando nessa extensão, então assim, é um serviço adicional, 

ainda mais que pode gerar mais estresse, mas que existe lá uma cláusula 

convencionada que permite o pagamento de uma gratificação, embora não seja 

muita coisa, mas pra justamente realizar essas funções, então o principal problema é 

esse, é que a empresa não está pagando. 

 

Para o Motorista “B” a venda de Sitpass não é obrigatória, porém em seu relato 

explicitam-se quais as circunstâncias em que ele deverá atuar como cobrador: 

 

Não92! Não tem obrigação, eles não obrigam a gente vender Sitpass não, a normativa 

é que o passageiro compre o Sitpass antes do embarque. À “vera” é que, às vezes, 

uma pessoa de fora que não conhece ainda o sistema, que não tenha passagem, 

paramos num ponto para ele comprar, e se de tudo não tiver pra comprar, aí a gente 

pode vender a passagem pra ele no nosso Pin-pad. 

 

                                                 
91 Não conseguimos estatísticas oficiais que nos fornecesse números oficiais acerca da quantidade de motoristas 

no sistema. Atribuímos isso ao desinteresse e negligência das empresas em participar e contribuir com nossa 

pesquisa. Estas informações também podem ser verificadas no sítio da RMTC.  
92 A pergunta realizada ao motorista foi: “Em relação ao Sitpass, você tem que vender passagens?”. Conferir 

Anexo A do presente trabalho. 
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Partimos do pressuposto que a intensificação do processo de trabalho ocorre 

quando mudanças impostas sobre o trabalho promovem desgastes ao trabalhador – físico, 

psíquico, afetivo e mental – e, nesse sentido, há a condensação93 do trabalho através de 

mudanças técnicas e tecnológicas para eliminar os poros do trabalho – intervalos de tempo 

ocioso em uma jornada – e, por conseguinte, a redução de postos de trabalho, impondo 

exigências como a concentração triplicada do motorista que agora além de dirigir precisa ficar 

atento a catraca e aos passageiros, antes esse trabalho era próprio dos cobradores. Para além 

da ampliação da intensidade há a superexploração do trabalho, pelo simples motivo que ele 

deveria ser feito por dois trabalhadores e agora é realizado por apenas um, com um só salário. 

Acresce-se a isso o fato de que a implementação de regulamentações sobre as jornadas de 

trabalho “é dificílima, por questões de organização sindical, como no transporte de cargas – e 

de passageiros – onde prevalece muito a prestação de serviços. São frequentes as burlas das 

regulamentações e cláusulas” (DAL ROSSO, 2008, p.112).  

O motorista tornou-se cobrador, operador de rampa e recepcionista! Esta é a nova 

“morfologia do trabalho” desses profissionais. São “polivalentes”, isto é, seu trabalho é mais 

intenso, pois exige versatilidade para operar diferentes equipamentos, é flexível, porque 

dialoga com os passageiros e tem conhecimento sobre os ITS’s acoplados aos veículos, ao 

mesmo tempo é a “imagem e semelhança” da empresa ante os passageiros, sua condição de 

trabalhador está imersa na dualidade entre resignação e fúria. Assim, nos relada o motorista 

“D” entrevistado, quando questionado acerca das relações estabelecidas entre ele e os 

passageiros e se já havia sofrido algum tipo de agressão: 

 

Já! É... várias vezes! Eu como... Eu tenho um problema já, eu fiquei afastado por 

estresse, né? E ultimamente eu não estou dando conta mais de me controlar quando 

[pausa] me dá a crise eu tenho que largar o ônibus e ir embora para minha casa ou, 

para o hospital, entendeu? Justamente por causa disso aí, confusão no transporte 

coletivo. 

 

Continua afirmando que, não obstante a sua calma, há um limite que ao ser 

desrespeitado resulta em atitudes compatíveis as sofridas e, ao mesmo tempo, destaca o senso 

de solidariedade entre os colegas de trabalho: 

 

Igual cê pega o policial militar: um tenta proteger o outro. O motorista do transporte 

coletivo também tenta se proteger. Se acontecer uma confusão, igual já aconteceu 

dentro do terminal, um passageiro foi tentar agredir um colega meu uma vez né? Eu 

tomei as dores dele! Eu tomo as dores, eu fui pra ignorância com o “caboclo”. 

                                                 
93 Significa que por meio do aumento da força produtiva do trabalho “o trabalhador seja capaz de produzir mais 

com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo” (MARX, 2013, p. 482). 
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Entendeu? Eu procuro respeitar os meus colegas de trabalho do jeito que eles me 

respeitam também. 

 

A procura de apreender a intensificação do trabalho em geral, e após esse 

expediente, compreender este fenômeno em particular, nos obrigou a desvelar aspectos 

escamoteados do trabalho dos motoristas e ratificar nossa proposição inicial de que é factível 

investigar a intensidade do trabalho a partir dos relatos obtidos nas entrevistas. Podemos 

afirmar que o motorista mobiliza “um volume ainda maior de força de trabalho”, se a 

intensificação resulta de transformações organizacionais e tecnológicas nas quais se verifica 

desgaste “fisiológico, mental, emocional e relacional” (DAL ROSSO, 2008); rigorosamente 

verificamos tais caracteres. 

A necessidade de elevação da produtividade dos motoristas é tida como um dos 

argumentos prévios ao conjunto de mudanças que culminaram na RMTC. A evasão de 

receitas, a violência, os roubos e a garantia do cumprimento da jornada de trabalho em 

atenção ao fluxo de passageiros e as condições de tráfego foram expedientes usados para 

justificar as mudanças. Os efeitos dessas mudanças são sentidos, com frequência, na jornada 

de trabalho dos motoristas e, por isso, a centralidade da jornada aparece nos vários relatos. 

Aparecem também queixas que foram interpretadas como: pressão sofrida para cumprir 

horários, jornadas extenuantes, variação nos intervalos entre as viagens, jornada flexível.  

As novas formas organizacionais pressupõem formas condizentes de extração de 

mais-valor, que visam destituir as “formas rígidas” de organização do trabalho e substituí-las 

por outras mais “envolventes”, em que princípios como a “resolução de problemas”, 

“adaptabilidade das habilidades”, “rápidas mudanças” são o receituário da “nova morfologia 

do trabalho”. Segundo essa lógica da “acumulação flexível toyotizada” os modos de ser do 

trabalhador devem ser recompostos de cima a baixo, em que a noção de emprego deve dar 

lugar a de “trabalhos” e os trabalhos podem ser realizados sob quaisquer circunstâncias e em 

qualquer lugar (HARVEY, 2008; ANTUNES, 2011). O trabalho do motorista tem um lugar 

específico para ser realizado: a cidade. Entretanto, a duração da jornada de trabalho fica à 

mercê das necessidades empresarias e, é claro, os intervalos que existem para que o motorista 

possa fazer necessidades fisiológicas por exemplo, em muitos casos, são solapados pelo 

acúmulo de tempo de uma viagem para outra e, evidentemente, as necessidades dos 

passageiros. Assim, há nessas condições de trabalho a busca para repor, dentro de certos 

limites, a ausência do cobrador aumentando o grau de esforço realizado pelo motorista, nesse 

sentido o trabalho de dirigir deve incorporar atribuições do cobrador, imputadas pela 

organização do trabalho, o que o torna mais complexo, uma vez que todos os motoristas são 



129 

 

submetidos a treinamentos prévios, antes de operar o sistema – Sitpass – acoplado nos 

veículos, “evidencia-se, portanto, que, ao mesmo tempo em que há uma tendência para a 

qualificação do trabalho, desenvolve-se também intensamente um nítido processo de 

desqualificação do trabalhador” (ANTUNES, 2011, p.58).  

A fala do Motorista “D” entrevistado nos dá uma pequena mostra de como são 

definidos os horários de trabalho e não-trabalho em uma jornada:  

 

Tive um intervalo das 9 e pouca até 11 e alguma coisa, dei mais uma viagem e 

larguei o carro lá no terminal, eram 13h15. Isso aí tem de vez em quando: quebra de 

veículo essas coisas... Mas, isso aí faz parte de quem tem veículo, [...] vai estar 

sujeito a estragar no trajeto.  

 

Duas questões merecem reflexão: o intervalo de 2h que se refere o motorista é o 

período de almoço, e significa que ele começou trabalhar às 5:00h da manhã, e que despertou 

para o trabalho às 3:00h. Está claro que a jornada é sensível as interferências exógenas, como 

acidentes e o fluxo do trânsito, e isso afeta diretamente o dia do motorista. Quando as 

interferências exógenas que não podem ser controladas pelo motorista intervêm no seu 

cotidiano atingem diretamente a sua jornada de trabalho. Assim, para o Motorista “D” é 

constante a preocupação em cumprir a sua “tarefa diária” prescrita na papeleta. 

Evidentemente que, não obstante seu empenho, os atrasos e os eventuais adiantamentos 

acontecem e quando ocorrem afetam a jornada de trabalho como um todo. Tal qual nos relata 

o Motorista “F”: 

 

Então, o motorista que terminou a sua jornada de trabalho que é 7 horas e 20 

minutos se a empresa precisar ela te cobra ficar lá sim. Como já vem em suas 

escalas de trabalho e muitas escalas já vem com mais 2 horas de trabalho, ela [a 

escala] já vem com 9 horas de trabalho, certo? O que acontece? Se você recebesse 

essa hora [extra] trabalhada seria até bom para o trabalhador, né? Seria até bom para 

o trabalhador. Só que você não recebe essa outra hora, porque da mesma forma que 

a empresa tem escalas com 9 horas de trabalho ela tem escalas com 3, 4 horas de 

trabalho. Ela [a empresa] tem escalas que coloca você para trabalhar só no horário 

de ‘pico’, com 2 horas, até com menos tem, certo? Ela fala assim: “você vai 

trabalhar só no horário de pico, só das 7 às 8. Você vai lá, você vai fazer só uma 

viagem que tem 45, 50 minutos, só no horário de pico. Bom, aí você perdeu 6 horas 

de serviço naquele dia, você perdeu 6 horas de serviço, você vai ganhar só 1 hora 

naquele dia e vai ficar devendo 6 horas e 20, as horas extras que eventualmente você 

fez, hoje ou ontem, ou vai fazer amanhã, vai tudo por água abaixo.  

 

Para o Motorista “A” a questão da jornada está na impossibilidade de cumprir o 

tempo estipulado para as viagens no período de “pico”, e contraditoriamente, ao mesmo 

tempo, ter que cumprir o trajeto em outros períodos do dia, em que o trânsito já arrefeceu, 

gastando o mesmo tempo:  
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Já o intervalo entre as viagens, certo? Normalmente eles são muito pequenos, 

5minutos, 10minutos é prazo para desembarcar os passageiros, mudar o itinerário e 

embarcar novos passageiros. A não ser quando não é horário de pico, 10 horas da 

manhã, 11 horas da manhã e 2h30 até às 5 horas da tarde, aí tanto o intervalo entre 

uma viagem e outra é até grande demais, chegando a 25 minutos, como o horário de 

fazer a viagem, ir lá no ponto final e voltar, que também não houve uma 

reestruturação, é o mesmo horário é o mesmo tempo do horário de “pico”. Então, no 

horário de “pico” milhares, todo mundo levando filho na escola, todo mundo indo 

trabalhar, taxi e moto, e o motorista de ônibus disputando uma vaga no trânsito. Ele 

tem o mesmo tempo do que tem às 10 horas da manhã, quando todo mundo já está 

trabalhando, quando todos os filhos já estão na escola, quando todos os motoqueiros 

já estão com suas motos encostadas. Quer dizer, isso traz mais um problema para o 

motorista, porque ele é punido severamente se ele chegar adiantado no terminal. 

Então ele faz a mesma viagem que ele fez ali à 50 até “lambendo” os 60 km/h, mal 

pegando o passageiro na parada de ônibus. Aí ele tem que fazer ela a 20 km/h. 

 

O problema identificado pelo motorista não está evidente, embora possamos 

deduzi-lo do contexto em que se desenvolve o seu trabalho. O motorista do transporte coletivo 

em Goiânia oficialmente tem como carga horária semanal 44 horas, em acordo com a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, evidentemente, as convenções coletivas da sua 

categoria, com uma folga semanal, na forma da lei. Porém, é só ao receber sua “papeleta” que, 

o motorista saberá se seu dia durará 9 horas ou apenas 3 horas. Isso porque não há pagamento 

de horas extras e a forma utilizada para compensar atrasos e adiantamentos – adiantamentos 

também são punidos – é realocar estas horas de modo que em um dia ele poderá trabalhar uma 

jornada completa de 7 horas e 20 minutos e no outro, 2 horas e 30 minutos, para compensar 

seus equívocos na condução diária do ônibus. Trata-se de “punição”. É o que nos relata o 

Motorista “A” entrevistado: 

 

Quando 3 horas da tarde, 11 horas da manhã, ele tem que estar dirigindo a 20km/h a 

30km/h [muda o tom de voz fica lento e com tom irônico], para no ponto esperar o 

passageiro, fica ali “cozinhado o galo”, porque se ele chegar adiantado no terminal 

ele é punido, ele é punido, ele é punido. Ele é suspenso do serviço, ele é punido com 

dias de trabalho, com horas de trabalho, certo? Então é muito desgastante 

psicologicamente para o motorista que tem que fazer toda a readaptação que deveria 

ser feito por serviço de engenharia das empresas, o motorista que não é pago por 

isso é obrigado a fazer isso, sob efeito de punição se não conseguir fazer! 

 

Essa circunstância é corroborada pelo Motorista “D”:  

 

Eu tento fazer sempre meu horário, na última... Hoje eu cheguei uma... eu cheguei 

em “ciminha” do horário meu, para chegar ao terminal, a outra eu cheguei dois 

minutos atrasado e na última eu cheguei um minuto adiantado e para não deixar de 

atender porque [...]. As empresas e [...] até que atrasar eles não importam não. Não 

pode é chegar adiantado! Não pode é adiantar na viagem, porque se adiantar a 

viagem eles vão alegar que eu tô deixando de atender os pontos, agora se eu atrasar 

não! 
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Os poros do trabalho são bloqueados e quem assume essa responsabilidade é o 

motorista durante a sua jornada de trabalho, a fim de evitar que ocorram atrasos e 

adiantamentos, caso contrário deverá se ocupar de diluir esse tempo em outro dia, às vezes, 

com a extensão da jornada para além do estabelecido, ou em pequenas jornadas que cabem 

em 1/3 da jornada habitual. Assim, os resultados monitorados pelo CCO e pelas empresas 

criam formas fragmentárias de distribuição do tempo de trabalho, afetando a vida dos 

motoristas fora do trabalho, porque são nos feriados, dias festivos e finais de semana que 

essas horas costumam ser equalizadas, beneficiando as empresas uma vez que dispensa o 

pagamento de horas extras.  

Tal instabilidade é uma fonte de estresse, bem como de outras doenças do 

trabalho, como LER e Dort, associadas as condições ergonômicas do posto de trabalho do 

motorista. Estresse, engendrado pelo alto nível de concentração e controle exigidos do 

motorista e também das relações estabelecidas no interior do ônibus com os passageiros. A 

análise do adoecimento será objeto de reflexão do próximo capítulo, entretanto, devemos 

indicar o fio condutor, qual seja: a análise do sofrimento mental atrelado ao trabalho do 

motorista, partindo da percepção dos próprios motoristas.  
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CAPÍTULO III – DIRIGINDO A QUIMERA: A DIMENSÃO DO ADOECIMENTO NO 

TRABALHO  

 

A reestruturação produtiva, pressuposto do qual derivamos nossa análise sobre o 

“mundo do trabalho” e os seus desdobramentos, se expressa como uma ofensiva do capital na 

produção e reprodução da vida cotidiana, com impactos decisivos alterando profundamente a 

“morfologia” ou a forma de ser do trabalho, os modos de organização política que tem como 

vetor o trabalho, com consequências à classe trabalhadora.  

Nesse sentido, reiteramos que há um “novo complexo de reestruturação 

produtiva” que possui traços de um ato conclusivo. Uma síntese essencial consiste no 

momento predominante do capital financeiro sobre a produção, que se apoia na “acumulação 

flexível” como “novo” e “precário” patamar de organização e organicidade das relações de 

produção, em que o capital sobeja sobre o trabalho, engendrando a denominada “nova 

morfologia do trabalho”, que pressupõe trabalhadores e trabalhadoras escolarizadas/os, 

participativos/as e polivalentes. 

Antunes (2011, p.58) subscreve como a nova morfologia do trabalho, ou 

polissemia abrange as mais diversas maneiras de extrair mais-valor e de valorizar o capital: 

apoiados no operariado taylorista-fordista moldados sobre a “lógica” do toyotismo a 

flexibilidade do trabalho é concretizada na terceirização de trabalhadores, nos postos de 

trabalho informais e, marcadamente, no setor de serviços, concretizando um processo de 

“qualificação” – intelectualização – do trabalhador e “desqualificação” do trabalho. Embora a 

tendência autoexpansiva do capital não seja novidade, as circunstâncias e as “novas” e 

“precárias” ocupações emergem como a forma de ser que se ocupa de explorar o trabalho 

vivo. Marx e Engels salientavam essa imanência da burguesia de modo simples e direto: “o 

revolucionamento permanente da produção, o abalo contínuo de todas as categorias sociais, a 

insegurança e a agitação distinguem a época burguesa de todas as precedentes” (MARX & 

ENGELS, 2001, p. 28). 

Mas, o que significa ser flexível? A acumulação flexível põe em relevo a 

imediatidade com a qual se mostram os fenômenos sob o jugo da centralização do capital e da 

fluidez, frugalidade, efemeridade das condições materiais de existência para reprodução da 

força de trabalho. Ou seja, significa “ser ‘flexível’ às necessidades imperativas do capital em 
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processo” (ALVES, 2011, p. 14). Portanto, compreendemos como um “novo complexo de 

reestruturação produtiva” o período em que a mundialização do capital impõe restrições e 

transformações ao mundo do trabalho, uma vez que as formas parciais do “capital-dinheiro”, 

“capital-produtivo”, “capital-mercadoria” em sua materialidade apresentam-se imiscuídos. 

Fato que se confirma na figura de seus “agentes” – as corporações transnacionais –, 

compósitos por diversas formas de capitais (ALVES, 2005). A mundialização do capital 

alhures recompõe e reforça desigualdade, violência e encarniça a luta de classes através da 

degradação dos “mecanismos” de luta social e política da classe trabalhadora, ao mesmo 

tempo, acirra a dependência produtiva e tecnológica dos países com inserção periférica na 

economia mudializada94 porque privilegia a acumulação financeira e rentista (CHESNAIS, 

1997; MÉSZAROS, 2014).  

Por trás do discurso de “mundialização de benefícios” está escamoteado o caráter 

de restauração do poder de classe (HARVEY, 2014) imanente a esse processo, ou seja, há 

uma ofensiva em curso, engendrada pelo capital, que se expressa através da transformação da 

                                                 
94 Para Chesnais (1996;1997), o fenômeno histórico-social da mundialização adquiri essas características: “A 

mundialização (1) é bem mais que uma fase suplementar do Processo de internacionalização do capital 

industrial, desencadeada há mais de um século. Estamos diante de um novo modo de funcionamento sistêmico 

do capitalismo mundial ou, em outros termos, de uma nova modalidade de regime de acumulação. Por trás do 

termo vago de "mundialização" encontrase um novo regime de acumulação, ao qual dou o nome de "regime 

mundializado sob égide financeira". Os traços característicos deste regime podem ser definidos por contraste 

com o modelo de acumulação "fordista", que prevaleceu durante os "30 anos gloriosos" (do final dos anos 40 ao 

fim dos anos 70), e com o modelo imperialista "clássico" que dominou até a crise de 1929. O fordismo 

caracterizava-se pelas taxas de investimento suficientemente elevadas, capazes de manter empregada toda a 

mãodeobra disponível ("assegurar o pleno emprego"), com ocasionais recursos até mesmo à imigração. Uma 

vez que se tratava de um regime de acumulação essencialmente voltado para a extensão da produção de valor e 

de maisvalia, e logo de riqueza (ao passo que o regime atual preocupase antes com a apropriação de riqueza e 

privilegia as atividades especulativas baseadas em posições nos mercados imobiliário, financeiro e de transações 

comerciais), ele foi capaz de tolerar, ao menos nos países capitalistas centrais, a partilha parcial dos ganhos de 

produtividade com as camadas assalariadas, bem como de suportar as despesas referentes ao Estado de 

BemEstar Social, o "Welfare State". Nesses países, o regime fordista permitiu durante 30 anos uma Elevação 

geral do nível de vida das grandes massas. À diferença ainda do regime de acumulação atual, o regime fordista 

tendia à inclusão e não à exclusão, do mesmo modo que, no plano internacional, tendia à integração e não 

à marginalização. Mesmo fora de seu âmbito geográfico original, os grandes grupos industriais dos países 

centrais acomodaram-se à implementação de políticas de substituição de importações, e assim geraram novas 

capacidades produtivas, por mais que tenham igualmente contribuído para a perpetuação da dependência 

tecnológica. Expandiram a massa de assalariados industriais e toleraram sem grandes dificuldades o 

"desenvolvimentismo" do tipo brasileiro. Dois fatores principais estiveram na origem da crise do regime fordista, 

ambos ligados ao sucesso da acumulação e às contradições resultantes. O primeiro foi a reaparição, em 197475, 

da primeira crise "clássica" de superprodução e de superacumulação depois da Segunda Guerra Mundial. O 

segundo foi a reconstituição das bases econômicas e sociais de um capital financeiro poderoso, a quem pareceu 

mais e mais intolerável a força dos trabalhadores assalariados e de seus sindicatos, o nível de gastos com o 

"Welfare State" e a taxação sobre o capital e as altas rendas pessoais. Em 197980, a "revolução conservadora" 

levou ao poder os representantes políticos desse capital financeiro redivivo. A partir das políticas de 

liberalização e desregulamentação levadas a cabo pelos países do G7, pelo Gatt e pelo FMI, com o estímulo de 

Reagan, de Thatcher e do monetarismo triunfante, consolidase o atual regime de acumulação” (CHESNAIS, 

1997, p. 1-2). 
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ideologia95 em “ideário” e da barbárie em cultura “neoliberal”. A flexibilização das leis 

trabalhistas e as “reformas” de Estado, a preponderância do capital financeiro mundializado 

ancorado nas “velhas práticas” de imposição política, “típicas” do imperialismo são as 

“formas de ser determinações da existência” do capital na contemporaneidade. A forma 

resoluta da expansão de “trabalhadores hifenizados”, a emergência do emprego part-time que 

se compõe, na sua maior parte, pela força de trabalho feminina; a degradação da saúde do 

trabalhador; a intensificação do trabalho; a precarização do trabalho – entenda-se o risco 

constante de perder o emprego, bem como a ausência do mesmo.  

A análise da “nova morfologia96” do trabalho constitui-se no estudo das novas 

condições em que se realiza o trabalho de forma mais intensa e “mais envolvente”; em que é 

possível uma “polissemia” das mais variadas formas singulares de trabalho abstrato (material 

e imaterial; produtivo e improdutivo). Nesse sentido, também são capturadas as formas de 

consciência, individual e coletiva, dos trabalhadores que constituem o “novo” e “precário” 

mundo do trabalho, o “novo léxico gramatical” para o trabalho diário, em que o trabalhador 

dá lugar ao colaborador, e seus diretos conquistados historicamente dão lugar ao 

“empreendimento individual”, à “prestação de serviços”, à “empresa de si mesmo”.  

  

                                                 
95 Não compreendemos a ideologia como ideias que existem abstratamente para subjugar e escamotear a 

dominação de classe. A ideologia é real, esta emerge do conjunto das relações de produção, sua base, e constitui-

se a partir daí operando e emulando, em alguns momentos governando. Pois bem, nas palavras de Marx a 

ideologia se explicita como formas “pelas quais os homens tomam consciência deste conflito, levando-o as 

últimas consequências” (MARX, 2003, p. 5). As últimas consequências de conscientização de um conflito 

podem localizar-se nas “formas” sociais da práxis política. Lukács (2010) ao refletir sobre as últimas 

consequências atreladas a conscientização do conflito material determinado pelas relações de produção, afirma 

que: “Estas – as ideologias – não devem ser entendidas como no enganoso uso atual da palavra (como 

consciência antecipadamente falsa da realidade), mas, assim como Marx as determinou no prefácio de Para a 

crítica da economia política, como formas ‘nas quais os seres humanos se conscientizam desse conflito’ (isto é, 

daquele que emerge dos fundamentos do ser social) ‘e o combatem’. Essa determinação abrangente de Marx – e 

esse é o elemento mais importante de sua ampla aplicabilidade – não dá nenhuma resposta unívoca à questão da 

correção ou falsidade metodológica e objetiva das ideologias. Ambas são igualmente possíveis na prática. Assim, 

as ideologias em nosso caso podem proporcionar tanto uma aproximação do ser como um afastamento dele” 

(LUKÁCS, 2010, p. 38).  
96 Em síntese a precarização passou a organizar as relações de trabalho contemporâneas implicada nas múltiplas 

dimensões do “mundo do trabalho”, de modo que os momentos de “não-trabalho” foram afetados diretamente. 

Nesse sentido é possível dizer que a “nova morfologia” consiste em “um processo complexo, pois mantém a 

relação capital/trabalho em sua essência, ao tempo em que transmuta as suas formas de existência. Ou seja, forja 

mudanças epidérmicas, de superfície, através de diferenciados estatutos de trabalhadores que camuflam a relação 

essencial capital/trabalho, confundindo as figuras sociais básicas representativas – empregado e empregador – 

que norteiam a vigência e a aplicação das leis trabalhistas. Neutraliza e anula a regulação social do trabalho 

(com a consequente perda de direitos conquistados pelos movimentos sociais anteriormente), naturalizando o 

trabalho precário, banalizando a injustiça social e a violência no trabalho (principalmente, a violência 

psicológica). Dissemina uma era de precarização social e de trabalho socialmente desagregador, terreno fértil 

para o sofrimento e o adoecimento dos indivíduos, configurando o trabalho patogênico” (FRANCO, DRUCK, 

SELIGMANN-SILVA, 2010, p 230).  
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3.1 Trabalho: categoria ontológica fundante do ser social e “modelo de toda práxis 

humana” 

 

Todo o processo de trabalho se concretiza no pôr de um fim e estabelece uma 

mediação entre teleologia e causalidade. O processo de trabalho é, em outras palavras, 

“dispêndio de força humana de trabalho” (MARX, 2013, p. 121). Ou seja, a ideia por si 

mesma não acrescenta nada ao concreto sem a faísca do trabalho vivo. Sem a energia vital dos 

músculos nos braços, pernas, cabeça e mãos não existiria consciência. Assim, é a partir do 

processo de trabalho que tem origem a consciência e o ser social, portanto, as ideias e tudo o 

que compõe a realidade é produto da atividade humana, é a atividade que cria o mundo e não 

o contrário. Aqui “[...] é preciso lembrar uma trivialidade, muitas vezes esquecida, de que só 

uma lebre que exista pode ser caçada, só uma amora que exista pode ser colhida etc.” 

(LUKÁCS, 2010, p. 36). Em todo caso, é preciso em primeiro lugar estar vivo, existir “como 

trabalhador e, em segundo, como sujeito físico [...], somente como trabalhador ele [pode] se 

manter como sujeito físico e apenas como sujeito físico ele é trabalhador” (MARX, 2009, p. 

82). Isto é, o recuo das barreiras naturais demarca a criação do “mundo dos homens” como 

produto da atividade humana consciente, isso implica que a vida orgânica e mental do ser 

humano está interconectada com a natureza. 

Para Marx e Engels existe um aspecto que é fundamental: a produção de meios 

para a satisfação das necessidades objetivas e subjetivas, individuais e sociais é o 

“pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos humanos 

vivos” (MARX & ENGELS, 2007, p.87) e é necessário à manutenção da vida humana. 

Portanto, não se trata de um método a priori, uma vez que são “enunciados diretos sobre certo 

tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas” (LUKÁCS, 2012, p. 281). Trata-

se do ser social cuja luta pela existência resulta, em primeiro lugar, da reprodução da práxis 

social (LUKÁCS, 2010).  

A sociedade burguesa, portanto, resulta do conflito de forças sociais posto em 

movimento socialmente. A sua emersão se dá a partir de um processo histórico de 

desenvolvimento e, nesse sentido, as principais tendências de seu desenvolvimento permitem 

afirmar que se trata da 

 

[...] mais desenvolvida e diversificada organização histórica da produção. Por essa 

razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão de sua estrutura 
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permitem simultaneamente compreender a organização e as relações de produção de 

todas as formas de sociedade desaparecidas, com cujos elementos edificou-se, parte 

dos quais ainda carrega consigo como resíduos não superados, parte [que] nela se 

desenvolvem de meros indícios em significações plenas etc. A anatomia do ser 

humano é uma chave para anatomia do macaco. Por outro lado, os indícios de 

formas superiores nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidas 

quando a própria forma superior já é conhecida (MARX, 2011, p. 58). 

 

Não há em Marx evolucionismo, o que há são argumentações que dizem respeito 

a um ser concreto e histórico: a sociedade burguesa. Ademais, sua investigação conduz a 

essência, a estrutura e a dinâmica em que os seres sociais produzem a sua existência, tornando 

a natureza humana através do trabalho, este como “o engendrador prático de um mundo 

objetivo, a elaboração da natureza inorgânica” (MARX, 2009, p. 85). 

Para refletir sobre a categoria trabalho é salutar, em primeiro lugar, compreender 

o que Marx diz quando afirma que “o trabalho parece uma categoria muito simples” (MARX, 

2011, p. 57). As categorias “são formas de ser, determinações da existência”, isso implica que 

elas são históricas e transitórias, podendo referir-se apenas particularmente a um período 

histórico determinado, ou seja, o trabalho na sociedade burguesa em sua expressão teórica 

pode ser entendido como categoria simples, uma vez que esta é a forma humana mais 

complexa de desenvolvimento social, e que se erigiu sobre os escombros das sociedades 

precedentes e que dessas sociedades ainda permanecem reminiscências. Em todo caso, não 

podemos tomar essa palavra como uma abstração vazia, o trabalho é uma “categoria tão 

moderna quanto às relações que geram essa simples abstração” (MARX, 2011, p. 57). 

Depreende-se disso que o trabalho não é apenas uma síntese mental da totalidade de trabalhos 

parciais, abstraído de todas as suas particularidades, mas a expressão de uma sociedade em 

que as pessoas permutam com facilidade de um trabalho a outro. Como resultado, o 

trabalho97, como fonte de riqueza, não se liga mais a apenas um indivíduo porque está 

implicado de todas as formas de trabalho conhecidas pela humanidade. Ou, em outras 

palavras, a concepção de uma categoria nesses termos pressupõe uma totalidade muito 

desenvolvida e diversificada de tipos concretos de trabalho subsumidos ao processo de 

valorização do capital. Assim, compreendemos o trabalho a partir de Marx e, eventualmente, 

                                                 
97 Sobre o processo de trabalho é oportuno algumas ponderações: Quando nos referimos ao “processo de 

trabalho”, o fazemos no sentido de evidenciar o duplo caráter do trabalho, bem como salientar a sua centralidade 

ontológica. De um lado há o duplo caráter, ou seja, “a totalidade de todos os atos de trabalho singulares dos 

indivíduos concretos. Ou seja, a reprodução que opera como uma totalidade no interior da qual os atos de 

trabalho se organizam segundo uma divisão que incorpora tanto o desenvolvimento das forças produtivas (“as 

capacidades humanas” em seu sentido mais lato) como forma específica de organização social, com a presença 

ou não das classes sociais, com suas formações ideológicas, seus processos de estranhamentos, e assim por 

diante” (LESSA, 2002, p. 39). De outro, como eterno e irrevogável metabolismo entre homem, sociedade, e 

natureza. 
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Marx e Engels, como uma categoria ontológica fundante do ser social. Nesse sentido, o 

trabalho é o fundamento do ser social – a manifestação concreta da humanidade –, pois que a 

humanidade não se encontra na sua representação, mas, especialmente, no metabolismo entre 

homem e natureza, i. é enquanto “ser fundante não significa ser cronologicamente anterior, 

mas sim ser portador das determinações essenciais do ser social” (LESSA, 2002, p. 38). 

O trabalho então se constitui como modelo de toda práxis humana; deriva do ato 

de desenvolvimento das primeiras formas de pensamento e consciência humana, através da 

unidade entre teleologia e causalidade. Somente no plano do ser social “podem constituir 

complexos dinâmicos, complexos que só no campo do ser social são ontologicamente 

possíveis” (LUKÁCS, 2013, p. 89). Vale dizer que a ontologia é, por definição, uma teoria 

geral do ser, entretanto, deve-se destacar que a ontologia do ser social tem no trabalho a base 

ontológica porque é a partir do trabalho que são, pela primeira vez, confrontados teleologia e 

causalidade como produtos da atividade consciente do ser social. A partir daí emergem a 

causalidade posta e a teleologia posta e, por conseguinte, o trabalho como pôr teleológico.  

Para compreender essa coexistência dinâmica analisaremos o processo de trabalho 

(produção) em sua mais completa e acabada manifestação. Para isso é necessário apreender o 

processo de trabalho no seu modo mais simples e, por conseguinte, mais geral. Nas palavras 

de Marx “[...] devemos, de início, considerar o processo de trabalho independentemente de 

qualquer forma social determinada” (MARX, 2013, p. 255), ao mesmo tempo isso implica 

dizer que desconsiderando as particularidades, próprias a cada modo de produção social, 

permanece o que há de comum a toda humanidade: “Um processo entre homem e natureza”. 

 

[...] o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo 

este em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma 

potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma 

forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre 

a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao 

mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que jazem latentes 

e o jogo das forças naturais ao seu domínio (MARX, 2013, p. 255).  

 

Manifestam-se, a olhos vistos, dois aspectos que são de fundamental importância 

para nosso entendimento: “o trabalho introduz no ser a unitária inter-relação, dualisticamente 

fundada, entre teleologia e causalidade; antes de seu surgimento havia na natureza apenas 

processos causais” (LUKÁCS, 2010, p. 44), assim rebatendo perspectivas idealistas ou 

fisicalistas. A essa altura procuramos dissociar as formas de trabalho humanas das “primeiras 

formas instintivas, animalescas [tierartig], do trabalho. [...] Pressupomos o trabalho numa 
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forma em que ele diz respeito unicamente ao homem” (MARX, 2013. p. 255). Portanto, não 

se trata de mera adaptação do homem a natureza, isto é, o estado de mera adaptação passiva 

em que o homem está imerso como qualquer outro animal – generidade muda – condição que 

só é superada98 através dos pores teleológicos: “[...] sabemos que a base ontológica do salto 

foi a transformação da adaptação passiva do organismo ao ambiente em uma adaptação ativa, 

com o que a sociabilidade surge como nova maneira de generidade e aos poucos supera, 

processualmente, seu caráter imediato puramente biológico” (LUKÁCS, 2010, p.78), e assim 

vai, paulatinamente, criando um novo ser, uma nova forma de adaptar-se que logra sobre a 

natureza biológica imediata uma nova generidade – generidade-não-mais-muda –, ou por 

outras palavras, gênero humano.  

O segundo aspecto está necessariamente atrelado ao primeiro; razão pela qual é no 

trabalho, através do trabalho e mediante o trabalho que é “fundado o mundo dos homens”, ou 

seja, o ser social ao construir as mediações para transformar a natureza e extrair aquilo que lhe 

é indispensável à vida modifica através do trabalho “a causalidade espontânea em causalidade 

posta”, nesse processo se evidencia que os “atos de trabalho apontam necessária e 

initerruptamente para além de si mesmos” (LUKÁCS, 2013, p. 159) e, ao satisfazer as 

necessidades imediatas, cria mediações para novas necessidades.  

Essa incursão pela constituição do gênero humano não abrange todo o processo 

histórico que se arrasta por milênios, mas é de suma importância, uma vez que o sentido da 

discussão desenvolvida até aqui vislumbra a centralidade ontológica do trabalho, isto é, que 

apresentamos o trabalho enquanto aspecto fundante da humanidade. Entrementes é preciso 

caracterizar o que se compreende por teleologia e causalidade. Por certo, os elementos para 

compreensão dessas categorias estão postos no texto citado abaixo, quando da primeira 

distinção concebida por Marx, em que ele aduz a relação do homem com a natureza, 

comparando-o com dois insetos, aranha e a abelha: 

 

(...) uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha 

envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o 

início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 

colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de 

trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do 

trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente. 

Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento natural; ele 

realiza este último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina, 

como lei, o tipo e o modo de sua atividade e ao qual ele tem de subordinar sua 

vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que 

trabalham, a atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta 

                                                 
98 “(...) Superar teve em Hegel, corretamente, também o significado de conservação” (LUKÁCS, 2012, p.27). 
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como atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa, e isso tanto mais 

quanto menos esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo modo de sua 

execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos este último usufrui dele como 

jogo de suas próprias forças físicas e mentais (MARX, 2013, P. 255-256). 

 

Aqui o que está em causa é o processo metabólico do homem com a natureza, 

porém não de modo fortuito, observa-se, sobretudo, o pôr de um fim. Esse processo implica 

na já mencionada imbricação entre teleologia e causalidade. Por teleologia entendemos a 

“previa ideação”, ou seja, “em sua essência, é uma categoria posta: todo processo teleológico 

implica o pôr de um fim e, portanto, numa consciência que põe fins” (LUKÁCS, 2013, p. 47), 

assim, o trabalho se configura enquanto pôr teleológico modificador da realidade, fundamento 

de toda práxis humana.  

Quanto à causalidade ela é definida como “um princípio de automovimento que 

repousa sobre si próprio, que mantém esse seu caráter mesmo quando uma série causal tenha 

o seu ponto de partida em um ato de consciência” (LUKÁCS, 2013, p 47). Como síntese 

poderíamos dizer que enquanto a abelha e a aranha constroem tão somente seus abrigos elas 

apenas respondem ao princípio do automovimento da natureza, pela sua autopreservação, 

executando unicamente repetições que de modo algum produzem transformações que as 

retiram de sua condição fundamentalmente orgânica e lhes permitam constituir sociedade, 

linguagem, divisão do trabalho, em suma, consciência. Com relação ao homem é evidente que 

sua atividade medeia à natureza não apenas remodelando-a, mas transformando-a em algo 

eminentemente novo, em uma causalidade posta. Como o próprio Marx afirma, trata-se de 

uma ação com um objetivo que no final do processo apresenta um resultado, ainda que esse 

resultado seja a ruína do que esteve “previamente ideado” na sua mente, ou seja, uma 

“causalidade posta”. Não podemos compreender essa relação de modo dualista, uma vez que a 

causalidade do mundo orgânico independe de nosso controle e conhecimento e, além disso, 

não prescindimos de sua causalidade, apenas a transformamos através do trabalho e, portanto, 

nos transformamos. 

Consideramos como apresentada, ainda que de modo abstrato, a relação do 

“homem e seu trabalho”, resta agora demonstrar alguns aspectos da “natureza e suas 

matérias"; porquanto o modo como os homens se organizam socialmente para extrair da 

natureza as matérias indispensáveis a sua subsistência determina, em última instância, o uso e 

a criação dos meios de trabalho e esse processo é “o que diferencia as épocas históricas” 

(MARX, 2011, p. 59). Quer dizer, não se trata do que é produzido, mas, sobretudo de como é 

produzido e “com que meios de produção”, em razão da indissociável práxis entre a 
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capacidade intelectiva do homem e os meios de produção, sem os quais não existe 

sociabilidade. Assim, o processo de trabalho, aludido nas linhas anteriores, é sintetizado por 

Marx em três elementos fundamentais: “em primeiro lugar, a atividade orientada a um fim, ou 

o trabalho propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus meios” 

(MARX, 2013, p. 256). 

Doravante discutiremos as imbricações da “matéria prima”, “meios de trabalho” e 

“objetos de trabalho”. Inicialmente a terra é o ponto de partida, isto é, “o laboratório universal 

do trabalho humano”, aqui são feitas as primeiras diferenciações: 1) “todas as coisas que o 

trabalho apenas separa de sua conexão imediata com a totalidade da terra são, por natureza, 

objetos de trabalho preexistentes” (MARX, 2013, p. 256), assim são peixes, frutas etc.; 2) 

“quando, ao contrário, o próprio trabalho já é, por assim dizer, filtrado por um trabalho 

anterior, então chamamos matéria prima” (MARX, 2013, p. 256). Por exemplo, o minério. 

Assim, chega-se a seguinte síntese: “toda matéria prima é objeto de trabalho, mas nem todo 

objeto de trabalho é matéria prima. O objeto de trabalho só é matéria prima quando já sofreu 

modificação mediada pelo trabalho” (MARX, 2013, p. 256). Podemos dizer que Marx está 

enfatizando o caráter processual e sócio-histórico do processo de trabalho, uma vez que, sem 

consideração às suas condições objetivas tem-se uma realização parcial do processo e/ou a sua 

não realização, ou seja, a sua ruína. Para Lukács, “até mesmo o modo de produção mais 

bárbaro ou mais estranhado plasma os homens de determinado modo, um modo que 

desempenha papel decisivo, em última instância, nas inter-relações entre grupos humanos – 

por mais “extraeconômicas” que possam parecer de imediato” (LUKÁCS, 2012, p. 336). Aqui 

estão contidos novamente os encadeamentos causais dos “pores teleológicos” e, notadamente, 

as múltiplas formas de efetivação possíveis, uma vez que o espelhamento correto da mediação 

necessária a realização do pôr de um fim para satisfação de uma necessidade determinada é o 

terreno sobre o qual pode germinar, crescer e desenvolver-se o ser social. Portanto, “a vida 

cotidiana constitui-se na mediação objetivo-ontológica entre a simples reprodução espontânea 

da existência orgânica (física) e as formas mais altas (elevadas) da generidade agora 

conscientes” (LUKÁCS, 1970, p.12). 

Em relação a isso, depreendemos que a natureza é a fonte primeira de todos os 

objetos de trabalho imediatos e mediados, por conseguinte é só através do trabalho que o ser 

social pode transformar, extrair e produzir riqueza. Portanto, ao realizar os trabalhos 

específicos e necessários à reprodução da existência o ser social produz, e o resultado dessa 

produção cuja utilidade pode ser representada no seu produto “na relação com seu efeito útil” 

denomina-se valor de uso, ou seja, porque satisfaz a uma necessidade específica. O valor de 
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uso não é encontrado na natureza porque resulta da “previa-ideação” do ser social que 

objetiva na causalidade espontânea da natureza uma causalidade posta, estabelecendo a 

unidade entre a teleologia e a causalidade, no pôr teleológico. Ademais, o valor de uso, 

sintetiza o conhecimento sobre as propriedades da natureza, perceptível nas capacidades e nos 

hábitos dos homens que realizam em cada ato laborativo a ação transformadora.  

O valor de uso é, portanto, o resultado do processo de trabalho que consiste em 

uma atividade orientada para um fim – o trabalho que media a natureza com os meios de 

trabalho e produz uma transformação do objeto de trabalho e cria objetos que antes não 

existiam na natureza: “O processo se extingue no produto” (MARX, 2013. p. 258). Em suma, 

o valor de uso não prescinde de sua natureza orgânica, ao contrário, ela é modificada e o 

trabalho dispendido é incorporado. Tomemos como exemplo a indústria da mineração na qual 

a matéria prima é, ao mesmo tempo, meio de trabalho e valor de uso, o carvão, a terra virgem, 

o peixe e etc. Ou, usando os termos utilizados por Marx: “o que aparecia sob a forma de 

movimento, agora se manifesta, do lado do produto, como qualidade imóvel, na forma de ser” 

(MARX, 2013, p. 258). Diante disso, “O que é a vida, senão atividade” (MARX, 2009, p. 83), 

pois que o trabalho no seu processo de transformação da natureza dá vida àquilo que 

permanecia em latência, em potência. Esse trabalho é definido por Marx como trabalho vivo, 

muito embora no produto elaborado o trabalho vivo é absorvido e quase “esquecido”. 

Percebemos em nossa pesquisa que essa condição de esquecimento, ou 

invisibilidade do trabalho vivo ocorre com os motoristas do transporte coletivo quando opera 

o ônibus sem as perturbações exógenas do transito, quando os atrasos são insignificantes e 

quando os passageiros não sofrem problemas com o Sitpass e/ou a catraca, nessas condições o 

motorista é visto como mera extensão da máquina. Sempre são lembrados quando aparecem 

as imperfeições do seu trabalho, entretanto os motoristas nem sempre são os responsáveis 

diretos pelos problemas identificados pelos passageiros, em geral são responsabilizados pela 

falta de postos de venda de Sitpass, por problemas na catraca eletrônica, pela falta de troco e 

pelos atrasos nas viagens. Embora uma manobra brusca, uma freada abrupta sejam motivos 

suficientes para que os motoristas deixem de ser invisíveis. Tal aspecto encontra-se relatado 

em todas as entrevistas sempre associado a agressões verbais. O Motorista “E” relata quão 

impactante é, para um motorista, ser agredido enquanto trabalha: “oh, [agredido] fisicamente, 

até hoje graças a Deus não. Eu já fui agredido verbalmente, mas de forma possível eu me saí 

bem, aqueles palavrões, sempre maltratado. Às vezes, você se sente um pouco afetado. ” 

Basta surgir um produto cujas “imperfeições da produção deixam se entrever no 

processo de trabalho, [...] Uma faca que não corta, um fio que constantemente arrebenta etc., 
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[para fazer-nos] lembrar do ferreiro A e do fiandeiro E” (MARX, 2013, p. 260). Não obstante 

a percepção sobre o trabalho repousar na imperfeição do seu produto, isso não muda em nada 

seu aspecto fundamental enquanto trabalho vivo. Isto é,  

 

tem de apoderar-se dessas coisas e despertá-las do mundo dos mortos, convertê-las 

de valores de uso apenas possíveis em valores de uso reais e efetivos. Uma vez 

tocadas com o fogo do trabalho, apropriadas como parte do corpo do trabalho, 

animadas pelas funções que por seu conceito e sua vocação exercem no processo 

laboral, elas serão, sim, consumidas, porém segundo um propósito, como elementos 

constitutivos de novos valores de uso, de novos produtos, aptos a ingressar na esfera 

do consumo individual como meios de subsistência ou em novo processo de trabalho 

como processo de produção (MARX, 2013, p. 260-261). 

 

Para apreender o trabalho como “forma de ser, determinação da existência” é 

indispensável à reflexão das relações que engendram o trabalho abstrato. A compreensão do 

processo que concebe o trabalho99 como produtor de valores de uso não encerra as relações de 

produção capitalistas, em que o trabalho é  também fonte de valor100 e, sobretudo, produtor de 

valor de troca. São as determinações da “forma de valor”, cuja figura acabada é a “forma-

dinheiro101”, (MARX, 2013, p.77) que permitem a compreensão dessas determinações – 

segundo afirma Marx – desvelando o enigma da forma mercadoria, bem como, o enigma do 

dinheiro que atormenta a humanidade há mais de dois mil anos. Uma vez revelado o seu 

segredo – a forma de valor simples – desdobra-se daí as consequências para o trabalho vivo. 

Abstraído de suas formas particulares de trabalho permanece como força humana de trabalho, 

como simples “geleia de trabalho humano”, objetivado nos valores de uso, como trabalho 

humano abstrato. Subsumido a forma-valor para que possa ser trocado, o trabalho deve ser 

redutível aos demais produtos do trabalho e expressar “uma quantidade de valor determinado” 

e uma grandeza de valor, ou seja, a uma mercadoria. 

                                                 
99 Como já foi exposto, na sociedade capitalista a categoria trabalho perece ser uma categoria simples, ou seja, 

esta é concebida como trabalho em geral, ou trabalho social médio, desse modo todas as formas particulares de 

trabalho são abstraídas, bem como as suas características, por uma forma mais simples e, por conseguinte, 

abstrata. 
100 “[...] ora, se compararmos o processo de formação de valor com o processo de valorização, veremos que este 

último não é mais do que um processo de formação de valor que se estende para além de certo ponto. Se tal 

processo não ultrapassa o ponto que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo 

equivalente, ele é simplesmente um processo de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele se torna 

processo de valorização. [...] No final das contas, o truque deu certo. O dinheiro converteu-se em capital. [...] E 

assim está ‘tout pour le meiux dans le meilleur des modes peossibles’ [tudo ocorre da melhor maneira ao melhor 

dos mundos possíveis] (Marx, 2013, p. 271). 
101 “Quando digo que o casaco, a bota etc. se relacionam com o linho sob a forma da incorporação geral de 

trabalho humano abstrato, salta os olhos a sanidade dessa expressão. Mas quando os produtores de casaco, bota 

etc. relacionam essas mercadorias ao linho – ou como ouro e prata, o que não altera em nada a questão – como 

equivalente universal, a relação de seus trabalhos privados com o trabalho social lhes aparece exatamente nessa 

forma insana” (MARX, 2013, p. 151). 
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Uma das determinações do modo de produção capitalista reside na conversão das 

relações entre pessoas – entre trabalhadores – em “relações reificadas entre pessoas e relações 

sociais entre coisas” (MARX, 2013, p. 148). Compreendemos que tal processo erige barreiras 

sociais que impossibilitam a efetivação de relações autênticas através do trabalho, uma vez 

que converte a vida produtiva, a vida engendradora de vida em tão somente meio de 

subsistência, desfigurando o trabalhador e o seu trabalho. Dessa forma, de acordo com Marx: 

 

De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, assim que ele 

assume a forma-mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma. A 

igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade de 

valor dos produtos do trabalho; a medida do dispêndio da força humana de trabalho 

por meio de sua duração assume a forma da grandeza de valor dos produtos do 

trabalho; finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas 

determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre 

produtos do trabalho. O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, 

simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu 

próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como 

propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a 

relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os 

objetos, existente à margem dos produtores (MARX, 2013, p. 147). 

 

 

O que deveria ser sua atividade vital autêntica converte-se em estranhamento102 

com o seu trabalho, ou o trabalho estranhado, e com o produto do seu trabalho. Assim, o ser 

social “torna-se estranho frente a ele mesmo”. Nessa condição o homem não está consigo nem 

mesmo fora do trabalho, razão pela qual o estranhamento remonta a ideia de “barreiras 

sociais” que se impõe como obstáculos ao desenvolvimento da personalidade humana 

(ANTUNES, 2011); como fenômeno histórico na totalidade do ser social. Com efeito, no 

conjunto das relações sociais o estranhamento pode ser percebido na contradição entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento das capacidades humanas no 

plano histórico. Promover qualquer análise sem levar em consideração as determinações do 

modo de produzir e reproduzir a existência sobre as constelações de possibilidades atreladas a 

capacidade intelectiva de antecipar no pensamento os resultados do trabalho antes de sua 

objetivação, conduziria “a um turbilhão de deformação ideal” (LUKÁCS, 2013, p. 577). 

                                                 
102 Há uma querela em torno do termo estranhamento que diz respeito a outro termo alienação, para algumas 

correntes do marxismo as duas categorias são equivalentes e isso torna a primeira dispensável. Nós partimos em 

sentido oposto compreendemos que alienação e estranhamento são categorias distintas, não obstante, 

expressarem o mesmo conjunto de relações. Há uma bibliografia que argumenta no sentido do qual nos 

posicionamos (Lessa 2002; Ranieri 2011) e que compreendem estas duas categorias como formas de ser, 

determinações da existência, porém não as reputa a condição de sinônimas. 
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O trabalho estranhado103 transcorre na atividade produtiva, isto é, pela via prática 

na relação do homem com seu trabalho, na qual se tem uma redução daquilo que o torna 

humano, porque ao ser convertido em satisfação de fins privados para outrem o próprio 

homem se torna meio para satisfação de tais fins, se torna objeto. Percebe-se, portanto, o 

estranhamento como perda do objeto de trabalho, como negação de si mesmo, como 

aniquilação e perda do seu produto. Nas palavras de Marx: 

 

A efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação que o trabalhador é 

desefetivado até morrer de fome. A objetivação tanto aparece como perda do objeto 

que o trabalhador é despojado dos objetos mais necessários não somente à vida, mas 

também dos objetos do trabalho. Sim, o trabalho se torna o objeto do qual o 

trabalhador só pode se apossar com os maiores esforços e com as mais 

extraordinárias interrupções. A apropriação do objeto tanto aparece como 

estranhamento (entfremdung) que, quanto mais os objetos o trabalhador produz, 

tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital 

(MARX, 2009, p. 80-81). 

 

O que causa esta desefetivação? Em nossa interpretação este processo diz respeito 

à relação que o trabalhador tem com seu trabalho e o produto do seu trabalho, que aparece 

para ele como um objeto estranho, como exteriorização. Por conseguinte, é na relação do 

trabalhador com o produto do seu trabalho que se percebe que quão maior é o trabalho fora 

dele menor é o homem, “quanto mais rico de espírito é o trabalho, mais pobre de espírito e 

servo da natureza se torna o trabalhador” (MARX, 2009, p. 82), isto é, quanto mais produz 

maravilhas, mais imbecilidade produz para o trabalhador. Nesse sentido, não só o produto do 

trabalho está alienado do trabalhador, o próprio trabalho passa a condição de mercadoria, 

tendo também uma existência exterior ao trabalhador. Essa determinação implica na 

degeneração do trabalho enquanto aquilo que caracteriza o ser social passando a operar como 

algo exterior e hostil a ele. Assim como também para o trabalhador não se “verifica o 

momento de identidade entre o indivíduo e o gênero humano – isto é, o homem vivendo para-

si-mesmo conscientemente como gênero –, mas o seu contrário” (ANTUNES, 2011, p. 146-

147). Essa relação antitética está no cerne da compreensão de estranhamento à medida que a 

vida é atividade consciente e o trabalho produz maravilhas.  

Esse processo se torna evidente na proposição segundo a qual quanto mais o 

trabalho cresce enquanto uma existência exterior, quanto mais se complexifica, menos o 

                                                 
103 Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-se com ele o outro homem. O que é produto da relação do 

homem com seu trabalho, produto de seu trabalho e consigo mesmo, vale como relação do homem com o outro 

homem, com trabalho e o objeto do trabalho de outro homem. Em geral, a questão de que o homem está 

estranhado do seu ser genérico quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles 

[está estranhado], da essência humana (MARX, 2009, p. 85-86)  
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trabalhador pode apropriar-se da natureza de forma direta, pois que o trabalho se apropria do 

mundo externo fazendo recuar às barreiras naturais e se tornando o único meio para garantir 

sua existência física e sua condição humana. Nesse sentido, a particularidade do ser social 

vem à tona, porque o recuo das barreiras naturais promove o avanço da humanidade e, 

portanto, a condição em que o ser social é submetido não retira a sua humanidade, isto é, “um 

homem não pode voltar a ser criança sem tornar-se infantil” (MARX, 2011, p. 63). Assim 

como nos encantamos com a exuberância da arte grega que embora assentada sobre relações 

materiais de escravidão, seu desenvolvimento não se deteve à imediatidade material (MARX, 

2011). Do mesmo modo a história humana não se subordinou a relações sociais, não deteve 

suas conexões sociais, antes de as tê-la criado. Portanto seria esdrúxulo combater a condição 

estranhada com a “ridícula nostalgia daquela plenitude original”, porque em estágios 

anteriores o indivíduo aparenta ser mais completo tão somente porque ainda não pôs “em 

movimento” os poderes das relações sociais e das forças produtivas capazes de desenvolver 

universalmente e multilateralmente a suas capacidades e habilidades.  

Para Marx, a consciência é o fundamento da atividade vital consciente do ser social, 

pois que, 

O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se distingue dela. É ela. 

O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua 

consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma determinidade 

(Bestimmtheit) com a qual coincide imediatamente. A atividade vital consciente 

distingue o homem imediatamente da atividade vital animal. Justamente, [e] só por 

isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a sua própria 

vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis por que a sua 

atividade é atividade livre. O trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que o 

homem, precisamente porque é um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua 

essência, apenas meio para sua existência (MARX, 2009, 84-85). 

 

O estranhamento do homem com seu trabalho ganha expressão exata no termo 

“exteriorização” e o próprio Marx lança a indagação: “Em que consiste, então, a 

exteriorização (Entäusserung) do trabalho?” (MARX, 2009, p. 82) 

A base sobre a qual emerge o trabalho exteriorizado constitui se no trabalhador 

estranhado, no trabalho estranhado, na vida estranhada, em suma no estranhamento do gênero 

humano. Do mesmo modo, o estranhamento está presente no cotidiano dos motoristas, de um 

lado, expresso na organização heterônoma do trabalho que exclui qualquer possibilidade de 

controle sobre a jornada de trabalho, de outro lado, nos mais variados conflitos entre 

motoristas e passageiros. O motorista diz-se bem com o trabalho só quando não está 

trabalhando e quando trabalha sofre.  
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Ao ser questionado acerca da qualidade de vida que o seu trabalho poderia 

proporcionar, o Motorista “C” sintetiza seu estranhamento com o trabalho: “qualidade de 

vida? A não ser o período exclusivamente de férias não existe meia qualidade, então eu tenho 

que afirmar que não existe qualidade de vida, né?”. Sobre isso Marx (2009) diz: 

 

Primeiro, que o trabalho é externo (ausserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence 

ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que 

não sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual 

livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente, por 

conseguinte em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si 

[quando] no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está 

em casa. O seu trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente 

um meio para satisfazer necessidades fora dele. Sua estranheza (Fremdheit) 

evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão logo inexista coerção física ou outra 

qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no 

qual o homem se exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação. 

Finalmente, a externalidade (Ausserlichkeit) do trabalho aparece para o trabalhador 

como se [o trabalho] não fosse seu próprio, mas de outro, como se [o trabalho] não 

lhe pertencesse, como se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um 

outro. Assim como na religião a auto-atividade da fantasia humana, do cérebro e do 

coração humanos, atua independentemente do indivíduo e sobre ele, isto é, como 

uma atividade estranha, divina ou diabólica, assim também a atividade do 

trabalhador não é a sua auto-atividade. Ela pertence a outro, é a perda de si mesmo 

(MARX, 2009, p. 82-83).  

 

É possível que a exteriorização seja a única forma possível de trabalho na 

sociedade capitalista, uma vez que se trabalha para outrem, se produz para outrem e, por 

conseguinte, as relações sociais entre indivíduos assumem a forma de relações entre coisas 

(MARX, 2013). Trata-se da “universalidade” e “multilateralidade” das relações e habilidades 

do ser social que, sob predomínio de relações de produção dominadas pelo valor de troca, 

promovem no indivíduo o estranhamento “de si e dos outros”. Pois, o trabalho estranhado 

“arranca-lhe” a sua vida genérica mesmo em um mundo criado por ele, e só se sente livre 

naquilo que é puramente uma função animal. O trabalhador – diz Marx (2009) – se sente livre 

ao “comer, beber, procriar, quando muito habitação, adornos etc., e em suas funções humanas 

só [se sente] como animal” (MARX, 2009, p. 83), não obstante o caráter eminentemente 

humano de todas essas “funções” estas são também afetadas pela condição animalizada do 

processo de trabalho: 

 

[...] enquanto a separação entre interesse particular e interesse comum, enquanto a 

atividade, por consequência, está dividida não de forma voluntária, mas de forma 

natural, a própria ação do homem torna-se um poder que lhe é estranho e que a ele é 

contraposto, um poder que subjuga o homem em vez de por este ser dominado 

(MARX & ENGELS, 2007, p. 37).  
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A complexificação das relações capitalista de produção tem exacerbado cada vez 

mais esse processo de estranhamento na totalidade da vida social. É o que veremos aflorar no 

cotidiano de trabalho dos motoristas. 

 

 

3.2 O Cotidiano de trabalho dos motoristas 

 

O título de nosso estudo carrega o peso de um mito: a Quimera, porém sem a 

devida referência ao seu antípoda Belerofonte fica incompleto e, assim, se faz incólume. O 

mito narrado – no Livro VI – na Ilíada de Homero encerra o fim trágico que humaniza a 

trajetória de Belerofonte, com atos heroicos e perecimento de um homem de carne e osso. 

Belerofonte é filho da deidade Poseidon e de “pai humano” Glauco, filho de Sísifo. O 

significado do seu nome a partir da etimologia da palavra seria “aquele que é cheio de força” 

(BRANDÃO, 1987, p. 207). De acordo com o relato homérico, Belerofonte é exilado após 

matar sem querer seu irmão Píren104. Exilado seguiu para Tirinto, recebido e purificado por 

Preto o rei; porém a diva, esposa do rei Antéia, tragicamente apaixona-se pelo hóspede que 

resignado repele aquela paixão febril. A rainha então diz ao rei que Belerofonte violentou-a e 

peremptória exigiu: “ou morre ou mata-o” (HOMERO, p. 145, 2009). Preto viu-se ante ao 

oximoro e para não profanar aquele que purificou enviou-o para seu sogro, rei da Lícia, para 

que o matasse. Ióbate para não imolar a “sagrada hospitalidade” e porque também já havia 

sentado à mesa para comer com ele, o que estabelecia para os antigos uma profunda 

identidade, submeteu-o às já conhecidas tarefas105, cuja finalidade “é a purificação e a 

consequente individuação do efebo” (BRANDÃO, 1987, p. 209). Assim, para satisfazer o 

desejo do genro ordenou que Belerofonte matasse a Quimera. A Quimera, segundo a 

mitologia grega  

 

Trata-se de um monstro híbrido, com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de 

serpente e, segundo outros, de três cabeças: uma de leão, a segunda de cabra e a 

terceira de serpente e que lançava chamas pelas narinas. Criada por Amisódaro, rei 

da Cária, vivia em Patera, devastando o país e, sobretudo, devorando os rebanhos 

(BRANDÃO, 1987, p. 210). 

 

Na narrativa homérica dizia-se que Quimera era inexpugnável e era certo que o 

“herói” pereceria frente ao monstro, mas Belerofonte montado em um cavalo alado – Pégaso 

                                                 
104 “(...) uns chamam-no Delíades, outros Píren” (BRANDÃO, 1987, p. 209). 
105 Conhecidos também como “trabalhos”.  
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– em um só golpe exterminou a fera. Não satisfeito Ióbate impôs outras tarefas a Belerofonte, 

que lutou sozinho contra as temidas Amazonas e montado em Pégaso às derrotou. Em mais 

um teste enfrentou os fortes guerreiros de Lícia e exterminou todos. Por conseguinte, casou-se 

com a filha – Filônoe – de Ióbate e quando este morreu assumiu o reinado. Porém, sua 

tragédia culminou no seu afã pelo poder. Belerofonte ousou acossar o olimpo, tentou 

conquistá-lo e despojar os deuses, por isso Zeus, guardião da ordem cósmica, “fulminou-o, 

lançando-o por terra, fazendo-o regredir ao telúrico, à banalização” (BRANDÃO, 1987, p. 

20).  

Como encontrar um elo que ligue o mito de Belerofonte e a Quimera ao trabalho 

de um motorista de ônibus urbano de Goiânia? Assim como o herói, o motorista tem uma 

atividade compulsória – seu trabalho – em que há um confronto cotidiano no qual estão dadas 

as condições de efetivar-se como “aquele cheio de força” e, ao mesmo tempo, adoecer e 

morrer, ou seja, regredir ao telúrico. Por analogia, podemos inferir, a partir de nossa pesquisa, 

que ir e voltar para casa intacto, após uma jornada de trabalho extenuante, converte-se em 

uma das tarefas mais complexas de se realizar. 

Encontramos na metáfora aludida caracteres das determinações reais e concretas 

para o ser social, tanto Belerofonte quanto Lisandro – um dos motoristas entrevistados nessa 

pesquisa – são representações de práticas e necessidades do ser social, embora não possamos 

lastrear as ligações entre ambos podemos evidenciar nas relações existentes entre meios e fins 

o “hic et nunc social” (LUKÁCS, 2013, p. 42), na objetivação do pôr de um fim para o 

primeiro e para o segundo. Isso representa a manutenção ou a derrelição, a vida ou a morte. A 

Quimera tem diferentes conotações e, portanto, nos serve de alegoria para explicitar o 

estranhamento do trabalhador – motorista de ônibus do transporte coletivo – com o seu 

trabalho, sua atividade vital convertida em fonte de adoecimento e morte.  

Para dar formas ao nosso “herói”, na sua batalha diária com seu trabalho 

estranhado, construímos uma descrição através dos relatos obtidos nas entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os motoristas. A narrativa que se segue é resultado do 

conjunto de observações e conversas entre pesquisador e entrevistados, que respondem o 

seguinte questionamento: No cotidiano do trabalho de motorista do transporte coletivo urbano 

como é seu dia, desde o acordar até o retorno de novo a casa?  

Seu Lisandro106 é um homem de meia idade, com 44 anos e está no auge de suas 

capacidades produtivas. Seu Lisandro é motorista há vinte anos e já “rodou” por diversos 

                                                 
106 Nome fictício.  
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estados do país como caminhoneiro, foi assim que descreveu o seu cotidiano, quando 

trabalhava “no trecho batendo volante” como ele mesmo relata: “eu fiquei 2 anos e só via ele 

[seu filho] dormindo, eu só passava em casa trocava a roupa da mala e caia na estrada de 

novo, foram dois anos; os dois primeiros anos dele foi desse jeito”. Por mais extenuante que 

seja o seu trabalho como motorista de ônibus, atualmente ele pode ver e participar do 

crescimento do seu filho. Seu Lisandro dirige o “carro 3” no primeiro turno107, na linha “U”. 

Acorda às 3 horas da manhã, e sua esposa também, ambos trabalham logo cedo. Ele faz o 

café, abastece a garrafa e a coloca em uma valise – lá dentro coloca: toalha, marmita, garrafa 

de água, garrafa de café e o apoio para as costas – acorda às 3 horas da manhã e, com exceção 

de sua mulher, “ninguém o vê sair” e, ás vezes, dependendo do turno, “ninguém o escuta 

chegar”. Sua invisibilidade como trabalhador e ser social praticamente se limita a visibilidade 

no tipo de serviço que presta a sociedade: “as imperfeições da produção deixam se entrever no 

processo de [seu] trabalho [como motorista], [...] Uma faca que não corta, um fio que 

constantemente arrebenta etc., [faz-nos] lembrar do ferreiro A e do fiandeiro E” (MARX, 

2013, p. 260). Ou seja, somente quando o passageiro se depara com um problema do ônibus, 

do transporte coletivo, dentro ou a espera dele, ele “vê o motorista”, normalmente reclamando 

ou “xingando” o motorista pelo problema enfrentado. 

O percurso todo para o trabalho é feito por Seu Lisandro no seu carro, porque não 

há transporte ofertado pela a empresa. A responsabilidade de chegar ao trabalho é apenas do 

trabalhador. Assim, deixa sua esposa no trabalho e segue em direção a garagem108, ao chegar 

cumprimenta o “vigia” e segue até o fundo, no pátio, em direção ao “carro”. No caminho 

passa na sala dos “apontadores109”, pega sua papeleta, confere seu itinerário do dia e também 

o horário da “pegada” no dia seguinte. Chega no “carro” dá partida, ouve o barulho, testa a 

rampa/elevador de deficientes, verifica a calibração dos pneus, testa a catraca, testa as portas, 

regula os retrovisores e insere todas as informações provenientes da papeleta no pinpad110, 

                                                 
107 São possíveis inúmeras jornadas uma vez que o único impedimento, garantido na convenção coletiva da 

categoria, é que não exceda 220h mensais. Mas, para que fique mais simples e facilite ao leitor, adotaremos a 

tipificação de 3 turnos. Sendo o primeiro às 5 horas da manhã, o segundo com início às 13 horas da tarde e o 

último às 17 horas. Nesse sentido, quando falarmos em turnos estão relacionados a essas jornadas aqui 

tipificadas.  
108 Garagem é termo usado para designar o centro de operações de cada empresa. Embora haja o CCO, cada 

empresa possui sede própria e lá são deixados os ônibus e neste mesmo lugar os motoristas tem contato direto 

com a empresa. 
109 São trabalhadores responsáveis por organizar as escalas de trabalho, são eles que confeccionam as papeletas, 

ou seja, a tabela com a jornada de trabalho do dia dos motoristas.  
110

 O Personal Information Number – Peripheral Adapter Device  (pinpad) é um equipamento acoplado ao 

painel do veículo constituído por teclado, visor e software, em que são inseridas as informações previamente 

geradas pelo controle operacional e entregues aos motoristas nas chamadas, papeletas. Nesse documento 
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por fim, arranca com o veículo lento e corpulento em direção ao Terminal Saturno111. Seu 

Lisandro já está no Terminal e são 4h 45 minutos, tempo suficiente para que ele faça o ritual – 

que não sabemos se poderá se repetir muitas vezes, em razão dos prazos sempre exíguos para 

os motoristas cumprirem seu trabalho. Vai ao banheiro, bebe água, entra no “carro” e dá a 

partida mais uma vez, estaciona na plataforma, abre as portas traseiras e os passageiros 

entram. Em um gesto taciturno, quase impensado, ele cumprimenta as pessoas e verifica pela 

última vez o painel e em um entreolhar destituído de qualquer afeição ele observa os rostos 

dos passageiros e finalmente dá a partida no ônibus.  

Saímos do Terminal em direção ao Centro de Goiânia. Durante a viagem seu 

Lisandro, que é de poucas palavras, comenta que prefere trabalhar no primeiro turno e que 

percebe as horas passarem mais rapidamente, também diz que sente medo de trabalhar à noite, 

medo de assalto, medo da violência, pois muitos colegas já foram agredidos. Quando falava 

disso lembrou que os piores dias em seu trabalho são quando há jogos entre Vila Nova e 

Goiás. Ele diz o seguinte:  

 

Porque só de estar na rua já não é bom você passar ali, vai mexer com trabalhador, 

vai mexer com vagabundo, quando pega uma torcida do Goiás ou do Vila é pior 

ainda! Porque eu já tive ônibus todo quebrado... Não sobrou uma janela inteira no 

veículo, entendeu? Já aconteceu isso comigo várias vezes, eu trabalhava no segundo 

turno e aconteceu isso comigo (Entrevistado Lisandro, 2016). 

 

Levamos 1h40 no percurso, há poucos carros na rua e o trânsito ainda flui bem. O 

ônibus para nos pontos e entram os passageiros. Em uma das paradas um homem jovem alega 

não ter conseguido comprar o Sitpass e, ainda são 6h00 da manhã, ele quer pagar, mas Seu 

Lisandro não tem troco – apesar de receber uma gratificação de R$138,00 pelas vendas a 

bordo, as vendas sempre são um problema –, então ele diz ao rapaz que lhe dê uma nota de 

R$50,00 para que ele mostre para a câmera acoplada ao seu lado esquerdo, acima de sua 

cabeça. Esse gesto é uma forma de permitir que o passageiro desça pela frente, sem que por 

isso o motorista seja penalizado; ao filmar ele está confirmando que não está cometendo 

fraude.  

Chegamos novamente ao terminal, agora são 6h40 minutos, sua próxima viagem 

será em 10 minutos. Mais uma vez ele vai ao banheiro, dessa vez toma café e conversa com 

um colega que está ali também esperando para retomar a viagem, a conversa é sobre o 

trabalho, os passageiros, o trânsito e os equipamentos. Às 6h50 começamos a segunda viagem 

                                                                                                                                                         
constam informações como o nome da linha, o horário e partida e chegada. Além disso, o motorista deve iniciar 

todas as viagens com um cartão funcional, ou um bilhete de Sitpass específico para essa atividade. 
111 Nome fictício.  
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e Seu Lisandro já se mostra cansado, boceja, mexe o pescoço, indicando algum incomodo. 

Em uma parada, acidentalmente, quase derrubou uma mulher, isso se deve ao ônibus lotado e 

quente e, principalmente, pela falta de visibilidade, logo se houve uma torrente de gritos, entre 

eles muitos xingamentos. Seu Lisandro num gesto de desaprovação e decepção sacode a 

cabeça, agora sua expressão facial é de irritação, o trânsito já não é o mesmo e dessa vez 

levamos 2h10 minutos no mesmo percurso.  

Chegamos ao terminal às 9h00, e é o intervalo para o almoço. Dirigimos-nos ao 

ponto de apoio e Seu Lisandro fala que quem fez sua marmita foi sua esposa, na noite 

anterior. Ao entramos na sala ele apoia sua valise em uma mesa pequena com oito cadeiras 

em volta, retira sua marmita e coloca no micro-ondas e, enquanto a comida aquece, ele faz 

questão de falar das melhorias: “Antes a gente tinha que esquentar a comida com álcool em 

uma latinha de alumínio, hoje as coisas estão bem melhores” (Entrevistado Lisandro, 2016).  

As condições de trabalho dos motoristas podem até parecerem melhores, como 

percebe Seu Lisandro, entretanto, ainda faltam muitas melhorias para serem aceitáveis, como 

por exemplo, o banheiro coletivo o qual todos os motoristas daquele terminal têm acesso é 

contíguo a uma sala que mede menos de 10 m² e, neste espaço, ainda estão dispostos um 

lavabo, uma geladeira e um pequeno armário. Sentado à mesa ele se alimenta e faz isso 

rapidamente, e em 10 minutos já está a caminho do banheiro. Sai do banheiro e vai direto para 

o ônibus que agora é convertido em dormitório. Após o breve cochilo sua aparência é de 

visível cansaço, e são 10h40 minutos; faz alguns movimentos para “botar” o corpo em ordem, 

bebe um trago de café e caminha em direção ao “carro”. Às 11h00 começa o fim da jornada, 

isso é: se não ocorrer, ou não for pego por algum desvio no meio da cidade. Dá a partida pela 

última vez da plataforma, olha para trás e vê o ônibus lotado de pessoas. Estamos perto do 

horário de almoço e muitas crianças e adolescentes são passageiros nesse horário do dia. O 

calor da cidade de Goiânia – acima de 25 graus, quase sempre – aumenta e sua perna disposta 

ao lado do motor, que é dianteiro, com a vedação de calor já desgastada, recebe um calor de 

mais de 50ºC. Ao seu lado a janela é aberta e o sol bate direto no seu rosto. Seu Lisandro só 

diz uma coisa durante essa viagem: “Eu já coloquei uma cortina aqui, mas fui ‘punido’, tomei 

uma advertência” (Entrevistado Lisandro, 2016). Nessa viagem, surge um cadeirante que 

precisa de seu auxílio para entrar. Seu Lisandro solta o cinto de segurança, deixa o carro em 

“ponto morto”, puxa o freio de mão, sobe por cima do motor e passa pelos passageiros que 

não tem Sitpass e que se acumulam entre ele o para-brisa. Ele finalmente desce e chega até a 

rampa: em um dispositivo acoplado à lateral do ônibus ele saca o controle, baixa a rampa, 

acomoda o passageiro, sobe a rampa, o passageiro entra e então desce e recolhe a rampa, 
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guarda o controle e retorna ao interior do ônibus. Seu Lisandro transpira, sua camisa está 

grudada ao seu corpo. Ao chegar ao Terminal seu ônibus é fechado por um motociclista e Seu 

Lisandro freia bruscamente e, mais uma vez, é xingado. Felizmente não passou de um susto, 

mas o suficiente para deixa-lo estressado. A essa altura do dia, o homem comedido com quem 

falei durante a manhã, cedo, estava “soltando fogo pelas ventas” e, alterado, disse: “Esse 

motoqueiro quer medir forças comigo, será que ele não tá vendo o meu tamanho!” 

(Entrevistado Lisandro, 2016). 

Adentramos o Terminal e já são 13h15 minutos e a aparência de Seu Lisandro é 

de alguém exaurido. Ele utiliza seu cartão, encerra o serviço no pinpad e parte em direção a 

garagem. Ao deixar o “carro” na garagem deve fazer um relatório para que os problemas do 

veículo sejam reparados e, especialmente, para não ter que pagar por um estrago cometido por 

outro colega. A empresa desconta do salário mensal as avarias do ônibus quando comprovado 

“o dolo” do motorista. Seu Lisandro então vai embora, já são 14h00 e ele acaba de sair da 

garagem e levará 50 minutos para chegar em casa. A essa altura já passaram 11 horas do dia 

de Seu Lisandro, determinado pelo trabalho. 

Percebemos que durante um dia de trabalho de um motorista do transporte 

coletivo na cidade de Goiânia ocorrem inúmeros percalços e sofrimentos advindos das 

condições precarizadas de trabalho: 1) O calor excessivo dentro do ônibus; 2) A vibração da 

cadeira provocada pelo motor que fica junto da perna direita do motorista, que recebe todo 

calor produzido pelo motor; 3) As relações sociais estabelecidas pelos passageiros com o 

motorista que, em muitos momentos, são perpassadas por agressões verbais e, em alguns 

casos, físicas contra ele; 4) As precárias condições das instalações físicas para alimentação e 

higiene dos motoristas, que basicamente são juntas; 5) A inexistência de lugares adequados 

para o descanso dos motoristas, que não sejam apenas bancos, cadeiras ou o próprio ônibus. 

Essas condições de trabalho expressam em vários aspectos o processo de 

estranhamento e de exteriorização do trabalhador analisados por Marx e exposto 

anteriormente nesse trabalho. Ou seja, as condições adversas, precarizadas, estranhadas em 

que ocorre o trabalho dos motoristas revelam um trabalho de “auto-sacrificio, de 

mortificação” em que “O trabalhador só se sente [...] junto a si [quando] fora do trabalho e 

fora de si [quando] no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está 

em casa. O seu trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio 

para satisfazer necessidades fora dele” (MARX, 2009, p. 83). Portanto, voltar para casa é o 

éden do trabalhador! Ir para o trabalho é um ato de sacrifício. Mas, dadas essas condições de 

trabalho como não ser uma atividade de auto sacrifício? 
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Contudo, verificamos que há por parte das empresas uma forma de “minimizar” 

os efeitos negativos do trabalho sobre o motorista, entretanto elas são meramente paliativas: 

são programas internos que visam “recuperar” a “autoestima” degradada dos trabalhadores. 

No entanto, apresentam um duplo aspecto na organização/controle do trabalho: o discurso da 

qualidade total, que tem como fim a qualidade do produto do trabalho e a qualidade de vida 

no trabalho. Em ambos são perceptíveis o viés ideológico que busca a conformação dos 

trabalhadores em geral. Em especial no caso dos motoristas, o discurso da qualidade total 

aparece como as condições ótimas de convivência dos motoristas com o passageiro e, no 

tocante a qualidade de vida no trabalho, expressa a submissão total aos protocolos e 

treinamentos que visam condicionar a prática do motorista à execução do seu trabalho. 

Desdobra-se daí que parte do estresse e do sofrimento causado pelo trabalho funda-se nesses 

mecanismos, porque eles impõem ao trabalhador “prescrições” estranhas ao seu cotidiano de 

trabalho. Nesse sentido, “a organização do trabalho, concebida por um serviço especializado 

da empresa, estranho aos trabalhadores, choca-se frontalmente com a vida mental e, mais 

precisamente, com a esfera das aspirações, das motivações e dos desejos” dos trabalhadores 

(DEJOURS, 1992, p. 51-52). 

O discurso organizacional geralmente é inculcado aos trabalhadores nos 

treinamentos que são frequentes, e estes ocorrem antes da contratação, durante o processo de 

contratação e após a contratação, quando o motorista é submetido periodicamente a 

treinamentos, alguns orientados por chancelas de qualidade total como Iso 9001, Iso 9002. 

Nesses programas, em geral não se considera o processo de saúde-adoecimento do 

trabalhador, ao contrário são estabelecidos para o trabalhador modos de lidar com situações 

“extraordinárias”, através do envolvimento afetivo e emocional: o desenvolvimento de 

treinamentos que visam desenvolver simplesmente a “empatia” nos motoristas, colocando-os 

durante horas sentados em cadeiras de rodas, com o intuito de que tratem com mais 

parcimônia os deficientes físicos, não obstante as condições adversas e stressantes a que os 

motoristas estão submetidos no cotidiano de seu trabalho. O aspecto positivo desses 

treinamentos reside no processo de envolvimento afetivo e emocional dos motoristas em 

relação aos deficientes em geral, porém o elemento negativo está na concepção de sujeito 

escamoteado na figura do deficiente: o sujeito importa porque é “cliente”, e todos devem ser 

bem tratados porque são clientes, sobretudo os deficientes.  

A análise sobre a organização do trabalho dos motoristas do transporte coletivo 

está ancorada nos diversos programas desenvolvidos pelo Consórcio e por cada empresa 

separadamente, uma vez que a “unidade sistêmica” não elimina a “autonomia” empresarial e 
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que observamos na existência de programas do tipo “Viver Melhor” – ligado a HP 

Transportes – que estão “fundamentados nos aspectos da saúde e segurança, educação e 

desenvolvimento sociocultural. As ações desenvolvidas pelo programa estimulam a mudança 

de hábitos que possibilitam melhorias na qualidade de vida dos motoristas de ônibus e seus 

familiares” (CUNHA, 2012, p. 65).  

As Figuras abaixo ilustram os treinamentos ofertados aos motoristas: 

Figura 5 e figura 6: Treinamento 

                                 

Fonte: RMTC – Goiânia 

Embora possamos admitir a importância desses treinamentos ofertados pelas 

empresas aos motoristas de ônibus, como já assinalado anteriormente, é preciso aludir que 

elas apresentam poucos resultados no que tange a melhoria efetiva das condições do trabalho 

no cotidiano dos motoristas. Se considerarmos, como bem nos ensina Dejours (1992), a 

“Fadiga, carga de trabalho e insatisfação” dos motoristas de ônibus, concretamente estes 

elementos não se alteram em função dos treinamentos, ao contrário, é possível perceber no 

relato de Seu Lisandro, sobre o cotidiano do seu trabalho, uma sobrecarga de trabalho quando 

ele precisa descer da sua cadeira de motorista para auxiliar um passageiro com deficiência 

física, trabalho que poderia facilmente ser delegada a um ajudante de motorista, caso 

realmente as melhorias nas condições de trabalho fossem foco da empresa. 
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3.3 Adoecimento dos motoristas do transporte coletivo no trabalho 

 

Para a compreensão da “morfologia do trabalho” dos motoristas de Goiânia e 

RMG optamos por uma divisão diferente da adotada na classificação dos momentos do 

transporte coletivo. Abarcamos o transporte coletivo em dois grandes momentos em que se 

apresentam determinações decisivas: 1. Intervenção direta do Estado; e 2. Demarca a acessão 

dos monopólios e a emersão e fortalecimento das formas organizativas da estrutura patronal, 

notadamente dos sindicatos e associações. 

No tocante ao trabalho do motorista na estrutura do transporte coletivo 

identificamos três momentos diversos: Primeiro Momento: O transporte é realizado de 

maneira improvisada, nesse período que se estende de 1937 (“tareca” ou “baú”) até 1969 

(concessão termina em 2007), quando é realizada com uma licitação, nesse momento os 

motoristas são também os proprietários dos “carros”.  

O segundo momento dá-se a partir da Licitação única e geral para o transporte 

então público de Goiânia, quando é firmado o primeiro contrato de concessão de serviços para 

o transporte coletivo, cujo contrato fora assinado pela “HP Auto Peças Ltda” e “Viação 

Araguarina”. Porém, a responsabilidade administrativa e institucional do Departamento 

Municipal de Trânsito (DMT), iniciada em 1947, culmina em 1976, quando a tutela do 

transporte coletivo passa ao Governo do Estado de Goiás. Neste mesmo ano é fundada a 

Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás (TRANSURB), em 1976, pelo governador 

Irapuan Costa Junior, em consonância com o II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND 

(1975-1979). Nesse período, e até o fim da década de 1980 e início de 1990, o transporte 

público segue determinações da Empresa Brasileira de Transporte Urbano (EBTU), que aplica 

no Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) 256 milhões de cruzeiros. Além de 

designar quadros técnicos militares para formar outros quadros técnicos, notadamente 

engenheiros, possibilita uma nova conjuntura para o trabalho do motorista, uma vez que a 

figura dele aparece como profissional do transporte, identidade adquirida à medida que se 

extinguia por completo a figura do “motorista dono do carro”. 

O período atual, definido aqui como terceiro momento, começa com o fim da 

EBTU. Em 1992, o Governo Collor de Melo transfere para os municípios a responsabilidade 

principal de viabilizar o transporte público e assim o Estado deixa de investir diretamente, 

passando a fazer financiamentos e empréstimos para isso; o Sindicato das Empresas de 
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Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SETRANSP), atual SET, assume o 

controle das passagens e inicia estudos para substituir a forma usual de cobrança pela atual – 

conhecida como Sitpass (Sistema inteligente de Tarifação de Passagens) –, que culmina na 

demissão dos cobradores e na reconfiguração do trabalho dos motoristas. A inserção do 

Sitpass é o marco mais significativo desse processo, porque são realizados estudos durante 

três anos, a partir de 1995, para viabilizar e modernizar o sistema como um todo. As 

mudanças no processo, na operação, e na organização do trabalho caminharam pari passu 

com ajustamentos institucionais, percebidos nos seguintes arranjos: o fim da TRANSURB em 

1997 e o surgimento de duas outras entidades: a METROBUS e a Agência Goiana de 

Regulação (AGR).  

No ínterim de 1998 a 2002 há o fenômeno do Transporte Alternativo que logo é 

extinto e integrado ao sistema. Em 1999 a Lei Complementar 027 (que em 2001 é substituída 

pela Lei Complementar nº 034) cria a Região Metropolitana de Goiânia e, ao mesmo tempo, a 

Rede Metropolitana de Transporte Coletivo – Prefeituras, Governo do Estado e empresas 

através de Consórcio. É nesse contexto que se situa o sujeito de nosso estudo, o motorista de 

ônibus; é a partir desse universo que ocorrem as principais mudanças que afetam diretamente 

o exercício de sua atividade laborativa, logrando sobre seu trabalho diário as determinações 

heterônomas da organização do sistema de transporte coletivo, impondo a eles condições de 

trabalho completamente alheias ao seu controle e que promovem impactos degradantes sobre 

o seu corpo e sua mente.  

Os estudos que realizamos nos permitem afirmar que as repercussões da 

reestruturação produtiva, da “nova morfologia do trabalho”, da utilização de tecnologias de 

comunicação no controle e processo de trabalho dos motoristas trazem consequências para o 

seu processo de saúde e adoecimento. Com esta orientação analítica verificamos que os mais 

diversos estudos sobre o trabalho dos motoristas gravitam principalmente em torno da 

“saúde” desses trabalhadores e aglutinam as múltiplas patologias que recaem sobre a saúde 

em três grandes grupos de doenças: 1) cardiovasculares; 2) musculoesquelético-

osteomusculares; 3) mentais (estresse, sofrimento psíquico)112  

Na sociologia do trabalho em específico há diversos autores com os mais variados 

temas cujo objetivo é desvelar as implicações do mundo do trabalho sobre a vida cotidiana, 

                                                 
112 Verificar os seguintes autores COSTA et al., 2003; PAES-MACHADO, LEVENSTEIN, 2002; BATTISTON 

et al., 2006; GONÇALVES, BUEAS, 2011; PINTO, NEVES, 2009; CORDEIRO et al., 1994; ALQUIMIM et 

al., 2011; ALMEIDA, 2002; WEBER, MONTOVANI, 2002; NASCIMENTO et al., 2009; BAHIA, 

MONTEIRO, 2013; SANTOS, 2003; PETTENGILL, 2010; TEIXEIRA, 2005; DORIGO, 2009; CUNHA, 2012; 

LEMOS, 2004.  
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sobre a identidade do sujeito, sobre o processo de saúde e sobre a doença em geral. Nessa 

pesquisa trabalhamos com os seguintes autores: Ricardo Antunes (2009; 2011) e Giovanni 

Alves (2005; 2011) no tocante a ideologia neoliberal e ao toyotismo, como modos de 

destruição e esvaziamento de sentido do trabalho resultando na “captura da subjetividade” dos 

trabalhadores. De acordo com a análise de Antunes (2009, 2011) está em curso um processo 

de reestruturação produtiva imbricado ao avanço tecnológico e informacional que traz no bojo 

formas estranhadas de sociabilidade. Desse modo aquilo que poderia reduzir a jornada de 

trabalho e potencializar multilateralmente as capacidades humanas é utilizado para precarizar 

e dominar o trabalho vivo.  

Por analogia evocamos o relato do Motorista “A” que concatena dois aspectos 

centrais propugnados por Antunes (2009; 2011), isto é: em primeiro lugar, a determinação do 

desenvolvimento das forças produtivas sobre a trajetória individual do entrevistado, ou seja, o 

paradoxo imanente da multilateralidade das forças produtivas e o lúgubre embrutecimento 

individual; e em segundo lugar, o estranhamento com o trabalho. Quando questionado acerca 

da satisfação que o trabalho lhe proporciona, o entrevistado concede uma resposta que 

evidencia consciência sobre sua condição de vida determinada pela impossibilidade de 

desenvolvimento multilateral das capacidades humanas e, ao mesmo tempo, quão sacrificante 

é ser motorista:  

 

Eu já fui motorista de caminhão. Pois é, se eu deixar de ser motorista o que é que eu 

vou fazer hoje? Infelizmente, como eu te disse tenho 55 anos, só tenho o curso 

[ensino] médio, não tenho uma formação profissional boa, então eu vou deixar de 

ser motorista e vou ser o quê? Vendedor? Vou ser o quê? Motociclista? Né! E eu 

não tenho nada contra o cargo de motorista, agora que é bastante difícil o que eu 

tenho pagado e pago muito caro pra ser motorista, isso eu tenho! (Motorista “A”) 

 

Para Dal Rosso (2008), o trabalho que assume essas características é intensificado 

porque desgasta o trabalhador, assim como é só mediante os maiores esforços que o 

trabalhador se apodera do trabalho e à medida que exige um maior esforço para realizar sua 

atividade laborativa acentua o desgaste físico, mental, emocional e relacional. Por essa via é 

possível compreender “o preço” que o Motorista “A” tem que pagar todos os dias para 

trabalhar, isto é, o envolvimento com o trabalho, subjacente na sua fala, é capaz de suscitar 

uma acentuada insatisfação com a sua condição profissional, e ao mesmo tempo em que não 

vê nenhuma alternativa de trabalho à sua vida.  

No depoimento do Motorista “A” a insatisfação com o trabalho só não é maior do 

que a compreensão de que a vida sem trabalho, na condição de desempregado é ainda pior. 
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Quando a insatisfação e/ou a não realização no trabalho extrapola a capacidade de 

ajustamento do trabalhador, o trabalhado torna-se perigoso uma vez que “opõe a atividade 

livre e consciente”, ou seja, o sofrimento em decorrência da sobrecarga de trabalho, preço 

“pago” pelo Motorista “A” é que transforma sua atividade livre em atividade consciente, 

fatigante. Dejours (1994) com o propósito de lançar luz sobre a reflexão compara duas 

ocupações: “datilógrafas de escritório” e “pilotos de caça” e conclui que embora as 

datilógrafas estejam em um espaço fechado e pouco expostas a riscos, a carga psíquica é 

maior, o que torna seu trabalho desequilibrante, principalmente quando o trabalho cessa, 

porque nessa situação precisam fingir que trabalham para não sofrerem sansões do chefe que 

caminha por entre as mesas. Ao comparar com o contexto dos pilotos de caça, Dejours (1994, 

p. 26) percebe que “apesar de uma carga de trabalho desmedida, que ultrapassa 

frequentemente as capacidades dos homens, (ao menos durante certas sequências críticas de 

voo) os pilotos são satisfeitos com seu trabalho e não acusam nenhuma fadiga.” 

O exemplo anterior, tributário da comparação entre “datilógrafas” e “pilotos de 

caça”, aclara a discussão sobre as repercussões que a intensificação do trabalho causa sobre o 

processo de saúde-doença dos motoristas de ônibus, pois postula que o sofrimento psíquico é 

uma forma de obtenção de mais-trabalho e mais produtividade. No que se refere aos 

motoristas do transporte coletivo, verificamos que não obstante as formas de controle 

oriundas da organização do trabalho e intensificação do trabalho há um terceiro aspecto 

responsável pelo estimulo que impele os motoristas a engajarem-se em sua atividade 

laborativa: trata-se dos acidentes de trabalho. Longe de ser um epifenômeno, os acidentes de 

trabalho estão arraigados ao cotidiano dos motoristas de tal modo que interferem diretamente 

sobre a percepção que os motoristas têm do trânsito. 

A Tabela 1 baseia-se no Anuário Estatístico da Previdência Social (Aeps) e traz 

dados referentes ao registro de acidentes de trabalho na base de dados da previdência social, o 

período abrangido pelos dados é de oito anos. Verifica-se a partir da leitura destes dados que 

há um volume grande de acidentes notificados, embora haja uma estimativa maior ou igual de 

acidentes não notificados, se consideramos isoladamente cada ano como um período.  
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Tabela 1 

Quantidade de Acidentes de Trabalho – 2006 - 2013113 

Período Típico Trajeto Doença do Trabalho Não 

notificados  

2006 3,733 1,259 600 - 

2007 3,541 1,233 315 2,903 

2008 3,271 1,244 201 4,447 

2009 3,088 1,275 196 4,421 

2010 2,456 1,217 164 3,878 

2011 2, 608 1,207 113 3,528 

2012 2,383 1,140 132 3,341 

2013 2,607 1,304 131 3,224 

Total 20,416 9,879 1,852 24,932 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) 2007; 2010; 2011; 2013 – Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. Elaboração: autor da dissertação. 

 

Em todo caso quando se compara os anos de 2009 e 2010 o número de acidentes 

não notificados supera os notificados. Para além de constatações descritivas os dados 

apresentados são mais um elemento do universo relativo ao trabalho dos motoristas, e estão 

associados ao processo de saúde-doença, que tem como causa principal o estresse e o medo. 

Ademais, as fontes de dados no Brasil são bastante limitadas, e isso exige, por conseguinte, 

“estudos empíricos”. 

Para Dal Rosso (2008), as bases de dados existentes são frágeis, notadamente a 

respeito da intensidade do trabalho, uma vez que não há uma metodologia apropriada para a 

“coleta” (DAL ROSSO, 2008, p. 90). Outrossim, o mesmo se percebe com relação as fontes 

atreladas ao Ministério do Trabalho e Emprego – Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – porque não oferecem 

recursos para o estudo da intensidade do trabalho. Igualmente considerada é a debilidade das 

fontes de informação oficial. Silva (2013, p. 81), procede a análise dos dados coletados pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social a partir do Anuário Estatístico de Acidentes de 

Trabalho (Aeat) e destaca a dissimulação das estatísticas, visto que os dados não declarados, 

ou não informados, baseados em estimativas, são superiores aos notificados. Na análise sobre 

                                                 
113 Aqui estão conjugados os dados tributários da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

para o Transporte de Passageiros coletivo urbano e intermunicipal.  
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“os transportes terrestres” observa-se que para cada mil trabalhadores há uma “taxa de 

enfermidade de 2,23” pessoas, ao passo que a taxa para doenças não declaradas atinge o 

expressivo “número de 6,28” pessoas. Também é verificada a maior taxa, em números 

absolutos, de doenças não notificadas: 

 

Foram 4.408 casos no transporte rodoviário coletivo de passageiros municipal e 

região metropolitana; 1.036 neste mesmo transporte, porém intermunicipal, 

interestadual e internacional; e assustadores 4.430 casos no transporte rodoviário de 

cargas. Somente a soma destas três atividades registra um total de 9.874 casos 

(SILVA, 2013, p. 81-82). 

 

Elaboramos a Tabela 2 baseado nas estatísticas do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social com o propósito apresentar em termos gerais o processo de saúde-doença 

dos motoristas em âmbito nacional e, ao mesmo tempo, salientar que as chances de um 

motorista desenvolver doenças mentais são proporcionais ao risco de contrair doenças 

osteomusculares.  

Tabela 2 

 
Fonte: Ministério da Previdência Social; Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho. Elaboração: 

autor da dissertação.  

 

                                                 
114 Capítulos da Classificação Internacional de Doenças – CID-10 
115 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 
116 Não se encontram disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social informações completas sobre o 

ano de 2008, o mesmo acontece com o ano de 2014. 

CID-10114 E A ESTRUTURA DA CNAE115 2.0 – 2008 - 2014 

Período Transtornos 

mentais e 

comportamentai

s (F00-F99) 

Doenças 

do 

sistema 

nervoso 

(G00-

G99) 

Doenças do 

sistema 

osteomuscul

ar e do 

tecido 

conjuntivo 

(M00-M99) 

Doenças do 

aparelho 

geniturinári

o (N00-

N99) 

Lesões, 

envenenament

o e algumas 

outras 

consequências 

de causas 

externas (S00-

T98) 

Fatores que 

influenciam o 

estado de saúde e 

o contato com os 

serviços de saúde 

(Z00-Z99) 

2008116 614 54 671 79 437 32 

2009 3.569 514 3.777 522 3.785 255 

2010 3.757 418 3.970 638 4.802 287 

2011 4.097 474 4.476 634 4.610 323 

2012 4.209 730 4.647 712 4.950 308 

2013 3.546 435 4.032 589 4.189 296 

2014 1.012 112 1.175 174 1.281 98 

Total 20.804 2.737 22.748 3.348 24.054 1.599 
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As informações provenientes da Tabela 2 abarcam os trabalhadores beneficiados 

com o auxílio-doença, não é possível inferir o período de afastamento de cada um desses 

pedidos. Em todo caso observamos que os pedidos de afastamento do trabalho, em razão de 

alguma enfermidade, do tipo “transtornos mentais e/ou comportamentais” são tão frequentes 

quanto aqueles relacionados às “doenças do sistema osteomuscular”. Embora tenhamos 

problematizado a fragilidade das estatísticas oficiais no que tange ao método de coleta, é 

extremamente preocupante que num intervalo de sete anos 73.691 motoristas foram afastados 

de seus postos de trabalho porque adoeceram ou porque se machucaram gravemente.  

Esses dados suscitam que analisemos outros estudos com o intuito de 

problematizar e aprofundar a questão da relação saúde-adoecimento dos motoristas. Os 

estudos que ponderamos corroboram os dados oficiais e revelam um quadro do qual é 

possível sintetizar em três vetores centrais do processo de adoecimento dos motoristas: a) 

Cardiovasculares; b) Musculoesquelético-osteomusculares; c) Mentais (estresse, sofrimento 

psíquico). Esse processo de adoecimento, em grande medida, pode ser explicado pelas 

seguintes questões: 1°) pela extenuante jornada de trabalho, ora por ser longa demais, ora por 

ser flexibilizada em diferentes jornadas diárias e; 2º) o medo, que constitui uma das 

dimensões da vivência no trabalho pelos motoristas Brasil afora, seja relacionada a violência 

urbana – sobretudo assaltos –, seja atrelada aos frequentes conflitos entre motoristas e 

passageiros. 

Nossas pesquisas mostraram outra dimensão do medo dos motoristas: o medo de 

matar alguém no trânsito. A possibilidade de um acidente – atropelamento, colisão com 

ciclistas, motociclistas ou carros – com vítimas fatais, desperta outra dimensão do medo: o 

sentimento de culpa. Esse, possivelmente advém do entendimento que ser motorista do 

transporte coletivo é assumir para si a prerrogativa de cuidado e manutenção das vidas que 

estão sob seu “controle”, ao menos temporariamente. Portanto, uma vítima fatal dilapidaria 

esse “edifício”, para o qual se reporta o reconhecimento e a responsabilidade com seu 

trabalho. O medo de “matar” aparece de diversas formas nos relatos dos motoristas. 

Expressões como: “a gente faz uma manobra brusca para evitar um atropelamento”, “se 

você está dirigindo e dá uma freada brusca pra evitar matar alguém e ainda é xingado”.  

Quando questionando se teria procurado assistência psicológica por causa do seu trabalho o 

Motorista “B” justifica que uma das possíveis causas de uma eventual consulta seria um 

atropelamento com vítima fatal:  
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Assim, não aconteceu comigo, mas, por exemplo, no caso de um acidente com 

vítima, mesmo você estando correto, psicologicamente você fica abalado né? Já têm 

colega meu que foi vítima de acidente de trânsito com vítima fatal aí ele foi procurar 

o atendimento (Motorista B, 2016). 

 

Em nossa pesquisa apenas um dos entrevistados afirmou nunca ter sofrido algum 

acidente de transito no trabalho, os demais confirmaram a tendência já identificada nas 

pesquisas em outras cidades, ao afirmarem que estiveram envolvidos em mais de um acidente 

nos últimos cinco anos. 

Em primeiro lugar, há algumas informações relevantes que devem ser 

explicitadas: o comunicado de Acidentes de Trabalho é realizado prioritariamente pela 

empresa através do RH, quando isso não acontece o trabalhador pode recorrer ao sindicato ou 

ao médico de sua confiança nos primeiros 15 dias após a ocorrência do acidente. Esse é um 

dentre os mais variados motivos que mantém as estatísticas oficiais sob constante suspeita. 

Ademais, há outro aspecto que talvez explique as não notificações do adoecimento dos 

motoristas, que é de caráter econômico ou da ordem da subsistência do trabalhador: o salário 

de motorista não compõe todo seu rendimento mensal, além do salário direto há aquele que é 

definido como indireto, tais como o “ticket alimentação”; as gratificações convencionadas 

pela categoria a partir do tempo de serviço; a venda de Sitpass e a insalubridade, por exemplo. 

Quando o motorista é afastado do trabalho por adoecimento ele perde esses diretos ficando 

dependente apenas do auxílio doença, cujo valor é igual ao piso salarial117 da categoria. Essa 

condição aparece no relato do Motorista D: 

 

Esses dias um motorista que está pelo INSS estava passando dificuldade, nós 

fizemos uma vaquinha no grupo, cada um doou um pouco e fez uma ‘cesta básica’. 

Estamos fazendo uma ‘cesta básica’ todo mês para ele. Porque quando você vai para 

o INSS o salário cai e você perde o ticket alimentação, nós perdemos o direito dele, 

hoje está R$540. R$540 já faz uma diferença muito grande na casa de um 

trabalhador hoje, entendeu? (Motorista D, 2016). 
 

Há pelo menos três possibilidades de interpretação do relato do Motorista “D”. De 

um lado, o senso de solidariedade coletiva e identidade da profissão; de outro, fica implícito 

que deixar de trabalhar só em último caso, e isso pode significar um agravo no processo de 

adoecimento, muitas vezes sem volta, e ainda a percepção de que adoecer é sinônimo de sua 

desvalorização como profissional.  

                                                 
117 A partir de 1º de março de 2015, o salario mensal base do motorista R$ 1.796,96; R$ 1.116,00 para o 

motorista do Citybus – micro-ônibus que circula em algumas linhas do sistema –; e R$ 2.107,39 para o motorista 

de ônibus articulado da empresa Metrobus SA.   
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O processo de adoecimento ocorre imerso a ocultações e quando a “doença” vem 

à tona torna-se, em si mesma, um gargalo de onde emana estresse e sofrimento para os 

trabalhadores em geral. A luta defensiva contra o adoecimento é motivada por pressões reais, 

uma vez que a empresa trata como inútil quem adoece e isso desestabiliza e abala os 

trabalhadores que passam a se sujeitar mais, a se sacrificar mais, “dão mais de si” e acabam 

por agravarem mais a situação em que estão imersos (DEJOURS, 1994, 2007). Portanto, os 

acidentes e também as enfermidades – provocadas pelas condições e pela intensidade do 

trabalho – são parte do mundo do trabalho dos motoristas e também o ponto de partida de 

variadas formas de sofrimento psíquico, notadamente o estresse, sobretudo quando da 

ocorrência de acidentes com vítimas fatais; quando o motorista se machuca gravemente e, ao 

retornar ao trabalho, precisa enfrentar o trânsito, lócus em que se desenvolve o processo de 

trabalho, rememorando o acidente (COSTA et al., 2003; PAES-MACHADO, LEVENSTEIN, 

2002; GONÇALVES, BUEAS, 2011). 

O estudo de Santos (2003), que consiste em pesquisas produzidas em inglês e 

português, constata que embora haja na Europa, sobretudo em países do Norte da Europa, 

uma proteção maior ao trabalho ou de melhores condições de trabalho – equipamentos mais 

novos, vias rodoviárias em melhor estado de conservação –, os motoristas padecem dos 

mesmos “tipos” de doenças daqueles do Brasil. Na sua pesquisa cita o estudo de Netterstrom 

(1984) que constata alta morbidade por câncer de bexiga; há também citações de estudos 

feitos nos EUA, em especial o estudo de Syme (1987) que encontrou correlação direta entre 

doença coronária em motorista de ônibus com o estresse e também comparou os motoristas 

com outros empregados formais e identificou incidência três vezes maior de hipertensão 

arterial entre os motoristas de ônibus. No Canadá – Montreal – foi detectado o “aumento de 

mortalidade por doença cardíaca e isquêmica por doenças do aparelho circulatório dos 

motoristas” (SANTOS, 2003, p. 139). O autor também faz referência ao trabalho de Zhou et 

al (2001) que investigaram os efeitos à saúde de um grupo de pessoas expostas a gás e 

semitidos por veículos automotores em Shanghai (China). O grupo exposto a esses gases era 

composto por motoristas de ônibus e de táxi e de cobradores de Ônibus. A prevalência de 

sintomas/quadros respiratórios foi significativamente maior no grupo exposto, principalmente 

o sintoma de expectoração (SANTOS, 2003, p. 144). Na Dinamarca os motoristas são os 

principais grupos de trabalhadores atingidos por doenças infecciosas, parasitárias, aparelhos 

circulatórios e pulmonares; no Brasil menciona estudos realizados em Campinas-SP, que 

demonstram associação positiva entre pressão arterial e acúmulo de trabalho dos motoristas 

(SANTOS, 2003, p 140). Em uma síntese, Santos (2003) afirma que os motoristas de ônibus 



164 

 

estão sujeitos “a todas as categorias de doenças relacionadas ao trabalho” e que:  

 

o exercício da profissão motorista de ônibus, nas atuais condições de trabalho a que 

estão submetidos estes profissionais, em praticamente todo o mundo, ‘danifica’ a 

saúde destes trabalhadores, causando formas variadas de sofrimento físico e/ ou 

mental, adoecimento mais frequente e mortes prematuras, com prejuízo para os 

trabalhadores, seus familiares e para a sociedade como um todo (SANTOS, 2003, p. 

144).  

 

Nesse mesmo sentido há ainda o estudo produzido por Caus de Souza et al. 

(2009), na Grande Vitória, Espírito Santo, que compreende o estilo de vida dos motoristas e o 

processo de saúde-doença como responsáveis pela aparição e agravamento de hipertensão; 

cujos elementos mais importantes para o desenvolvimento de doenças são: tabagismo, 

sedentarismo, dislipidemias, “diabetes melito”, idade acima de 60 anos e o gênero dos 

entrevistados (CAUS DE SOUZA et al. 2009). São identificadas como relevantes no processo 

de saúde-doença dos motoristas as condições de trabalho, sobretudo as condições 

“ambientais”, como “o calor, a exposição ao ruído, as longas jornadas de trabalho, a 

insatisfação com a atividade exercida, bem como o estresse emocional e ocupacional. A 

função de motorista é uma das profissões em que o estresse está ativamente presente, além do 

sedentarismo induzido pela posição de trabalho" (CAUS et al., 2009, p. 29). 

Em Salvador, Bahia, o estudo de Paes-Machado & Levenstein (2002, p. 1217) 

analisa a violência urbana (agressões de passageiros e assaltos), como um importante 

elemento no adoecimento dos motoristas: “a violência no trabalho observada no transporte 

coletivo dificulta o esforço do trabalhador, intensificando a pressão psicológica, complicando 

a identificação com o trabalho e criando uma dinâmica perversa, cujo combate demanda 

medidas de curto, médio e longo alcance”. Além disso, os autores afirmam que são as 

condições de trabalho que provocam estresse e o sofrimento psíquico, capazes de levar os 

trabalhadores rodoviários a processos depressivos graves. Os autores também destacam a 

associação contumaz entre violência, condições de trabalho e o desenvolvimento do medo na 

prática cotidiana dos trabalhadores do setor de transporte coletivo urbano.  

Da mesma maneira a pesquisa de Costa et al. (2003) que analisou, a partir de um 

survey, 1.762 motoristas da cidade de São Paulo e 984 motoristas de Belo Horizonte. A 

análise preocupou-se com cinco “temas”: saúde, acidentes, contexto social, características 

pessoais e condições de trabalho. Os resultados desses estudos assinalados corroboram as 

mesmas tendências dos trabalhos inventariados em nosso estudo.  

Ademais, a partir da abordagem metodológica quantitativa o estudo de Costa et al. 
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(2003) também identificou que ser motorista aumenta as chances e se tornar obeso. A autora 

argumenta que a extensão da jornada de trabalho e o número de pausas durante o trabalho 

estão diretamente associados ao aumento das chances de desenvolver sobrepeso e/ou 

obesidade. Vários aspectos da saúde dos motoristas estiveram sob crivo da análise: vista 

irritada, dores osteomusculares, problemas auditivos, problemas respiratórios, problemas 

gastrointestinais. Em suma, a pesquisa constatou que os motoristas sofrem por estarem 

envoltos, “na sua labuta diária, por uma coleção de medos (ser assaltado, sofrer acidente, 

morrer, ficar doente, ser demitido) que repercutem sobre sua saúde, gerando estresse, 

problemas do sono e outros sintomas” (COSTA et al., 2003, p. 66).  

Encontramos em diversos trabalhos118 abordagens similares, todos abordando as 

repercussões das condições de trabalho ou ambientais sobre a saúde dos trabalhadores 

rodoviários119. Dos aspectos relevantes dois são prementes: 1) o conflito entre trabalhadores e 

organização do trabalho e; 2) a jornada de trabalho diária. Para Battiston et al. “Na atividade 

de motorista, destacam-se como importantes aspectos a serem analisados quando do estudo 

das condições de trabalho: a carga de trabalho, o posto de trabalho, o ruído e as vibrações, a 

temperatura, as posturas forçadas e os movimentos repetitivos de membro superior” (2006, p. 

335). Já Gonçalves, Bueas afirmam que  

 

As repercussões do processo de trabalho sobre a saúde do trabalhador são derivadas 

tanto das condições de trabalho como de sua organização. As condições de trabalho 

que influenciam o bem-estar do trabalhador incluem a percepção das tarefas, das 

relações sociais de trabalho, da hierarquia, do controle e do sentido que o trabalho 

toma para o trabalhador, da carga real ou sentida, das condições físicas e 

ergonômicas do ambiente, entre outras (2011, p. 196).  

 

Como é possível apreender no cotidiano de trabalho dos motoristas a contradição 

presente entre organização do trabalho e sentido do trabalho? As respostas poderiam partir da 

alienação do trabalho, do estranhamento e da “captura da subjetividade”, porém 

responderemos a partir da jornada de trabalho. Por quê? Porque é na jornada de trabalho que 

são possíveis tais ocorrências, isto é, durante a jornada de trabalho é que trabalhador se 

confrontará diretamente com a organização do trabalho, prescrita e determinada pelo capital, 

cujo fim último consiste na erosão da “vida mental e individual dos trabalhadores que é útil 

para a implantação de comportamento condicionado favorável a produção” (DEJOURS, 1992, 

p. 96). A exploração do sofrimento mental é o caminho para a servidão do corpo. Os 

                                                 
118 Verificar os trabalhos de Battiston et al., (2006), Gonçalves, Bueas, 2011, Nascimento et al., 2009 e Pinto, 

Neves, 2009. 
119 Chamamos de trabalhadores rodoviários os motoristas e os cobradores, uma vez que em algumas cidades a 

pesquisa também incluiu os cobradores.  
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motoristas são submetidos a pressão do tempo, são obrigados a controlar o tempo estabelecido 

por outrem e estão subordinados a tais determinações, que os atingem diretamente, isto é: se 

falharem no desempenho desta tarefa perdem os intervalos entre as viagens; e se for do 

interesse das empresas os atrasos são acumulados e distribuídos em “pequenas jornadas”. Esse 

aspecto fica evidente na fala do Motorista “E”: (...) eles falam que é uma carga horária de 8 

horas, tem dia que é 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Além disso, os atrasos intervêm 

diretamente na fluidez das viagens, essa condição obriga o motorista a realizar até três viagens 

consecutivas, perfazendo 6 horas sem ir ao banheiro ou beber água. Ao ser questionado acerca 

dos desdobramentos relacionados aos atrasos entre as viagens, o Motorista “B” responde de 

forma pontual, porém esclarecedora.  

 

Geralmente se tiver muito passageiro no terminal, por exemplo, que eu trabalho é de 

Terminal para Terminal... Se tiver muito passageiro... Se eu chegar lá e tiver muito 

passageiro no embarque, lá eu faço a outra viagem. Agora, se não tiver, aí tudo bem! 

Mas, se tiver, eu faço às três viagens [sem pausa]120. Só nessa condição. 

 

A ação descrita pelo Motorista “B” é rotineira e ressalta dois elementos principais: 

a) o motorista se esforça para cumprir à risca “a tarefa” descrita na papeleta; b) se porventura 

houver passageiros a espera no embarque, as pausas que são previstas na papeleta devem ser 

ignoradas e o motorista deve iniciar a viagem seguinte. Para Dejours (1992, p. 103) “vigiar-

se” constantemente, “manter-se” sempre atento e, sobretudo, sujeitarem-se as determinações 

da organização do trabalho expressam “mecanismos de defesa” utilizados pelo trabalhador 

(motorista) para preservar seu emprego, ao passo que para a empresa são expedientes 

utilizados para obtenção de produtividade e mais-trabalho. O cenário mostra-se ainda mais 

crítico quando o sindicato da categoria, o sindicato oficial121, publica em sua convenção 

coletiva o seguinte texto:  

                                                 
120 Grifo nosso. 
121 Compreendemos que o debate acerca do sindicalismo merecia uma seção inteira, porém, não o faremos. 

Nossa pesquisa dedicou-se ao estudo do motorista, da saúde e doença desse profissional, e embora o sindicato 

esteja diretamente relacionado a esse conjunto de questões estuda-lo exigiria que nos debruçássemos sobre um 

outro conjunto de temas, conceitos e categorias. Porém é preciso esclarecer que existe uma disputa encarniçada 

pelo controle político da categoria, iniciado em 2009. Em 24 de abril de 2009, dia e ano da fundação do 

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana 

(SINDICOLETIVO), sindicato exclusivamente voltado para representação dos motoristas e trabalhadores do 

transporte coletivo urbano. Embora já existisse o sindicato oficial, o qual assinou a Convenção Coletiva em 

causa, que possui até hoje a carta sindical, mas que para efeitos de negociação trabalhista divide espaço, 

inclusive judicial, com SINDICOLETIVO. O Sindicato dos trabalhadores em transporte rodoviário do estado de 

Goiás (SINDITTRANSPORTE) fundado em 1944, trata-se de um sindicato nacional com uma seção ne Estado 

de Goiás e representa todos dos trabalhadores rodoviários do estado – transporte urbano de passageiros e 

rodoviário, bem como, transporte de carga de passageiros e rodoviário – que negocia com o empresariado 

juridicamente. Porém, no tocante ao transporte coletivo urbano há uma disputa política pela base e uma outra 

judicial pelo direito de representação territorial e outorga judicial garantida pela Carta Sindical.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - 5.2 COMPENSAÇÃO DE JORNADA  

5.2.1 Ficam as empregadoras, desde logo, autorizadas a prorrogarem e compensarem 

os horários de trabalho dos empregados, independentemente de qualquer ato escrito, 

porém com observância dos tempos de prorrogação e de compensação legalmente 

previstos (2015, p. 11). 

 

Além do mais, só serão consideradas como horas extraordinárias quando a jornada 

de um mês ultrapassar 220 horas. Se, porventura, qualquer empresa que compõe o Consórcio 

extrapolar esse limite deverá pagar “com acréscimo de cinquenta por cento (50%) do valor da 

hora normal” (2015, p. 11). Em todo caso, os motoristas do transporte coletivo não possuem 

jornadas diárias ou semanais fixas, ou seja, estão a mercê das necessidades empresarias e das 

demandas do mercado. 

Feitos esses esclarecimentos podemos agora avançar sobre os reflexos que o 

sindicalismo de carimbo causa a saúde dos trabalhadores. O estudo de Costa et al. (2003) 

constatou que a extensão da jornada de trabalho e o número de pausas durante o trabalho ao 

longo do dia estão diretamente relacionados com o desenvolvimento das mais diversas 

patologias dos motoristas de ônibus urbanos. Esta é uma questão fundamental das condições 

de trabalho, aprofundadas diretamente pela convenção coletiva, que sintetiza aquilo que foi 

negociado contra os próprios trabalhadores os quais representa, mas que avilta ainda mais o 

processo de adoecimento desses trabalhadores. Porém, essa seria uma análise superficial, o 

fulcro da questão localiza-se no caráter do sindicalismo de Estado. Qual seja, a 

desorganização dos trabalhadores frente aos ataques aos seus direitos, a separação entre luta 

salarial (economicista) e luta revolucionária e anticapitalista. Assim sendo, a aprovação de 

jornada extremamente longa é um “sintoma” da política dirigida “por uma diretoria pelega” 

(BOITO, 1991, p. 226). Além disso, a convenção coletiva compromete as condições de saúde 

dos trabalhadores. Afinal, a pausa no trabalho é um direito humano para satisfazer as 

necessidades do corpo biológico, isso é, o que nos torna também um ser social, diferenciado 

dos animais. De acordo com Boito (1991), a política sindical que é contrária aos trabalhadores 

é aquela “típica” do sindicalismo de estado alojada no seu “limite inferior”, ou seja, o próprio 

sindicato, representante na defesa dos direitos dos trabalhadores, da anuência à empresa, 

boicota movimentos grevistas da categoria e transforma a luta por melhores condições de 

trabalho em batalhas judiciais. Judicializando a luta que é essencialmente política, entre 

capital e trabalho. É obvio que o trabalhador desamparado pelo sindicato não vai parar para 

fazer pausa, se isso o obrigar a alongar sua jornada de trabalho no dia seguinte, ou durante a 

semana. O sindicalismo propugnado pelo Sinditransporte, típico de uma burocracia sindical 
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alinhada à conciliação e a cooptação, admite o ponto de vista do empresariado e mantém 

trabalhadores e sindicato integrados a legalidade da justiça burguesa como a única forma 

possível de luta sindical e não buscam mais que acomodações “dentro da ordem”.  

Esses elementos acima discutidos incidem diretamente sobre as condições de 

trabalho e tem um papel preponderante sobre o processo de saúde-doença dos motoristas do 

transporte coletivo em Goiânia e RM. Em Goiânia existem poucos trabalhos que se dedicaram 

a desvelar as contradições do trabalho dos motoristas do transporte coletivo. Em geral os 

vários trabalhos encontrados – teses, dissertações e artigos – discutem a expansão da Região 

Metropolitana e o transporte coletivo, ou apenas discutem as mutações ocorridas ao longo dos 

anos no sistema, com o intuito principalmente de compreender as configurações 

institucionais. Por isso, o trabalho de Cunha (2012) ao desenvolver uma pesquisa na empresa 

HP Transportes, com 100 motoristas, nos oferece um panorama do seu processo de saúde-

doença. O objetivo da autora foi analisar a exposição dos motoristas ao ruído durante a 

jornada de trabalho e os efeitos negativos dessa exposição para a audição desses 

trabalhadores. Os resultados obtidos nos dados da amostra ultrapassaram a pretensão inicial 

da autora, que observou que é bastante difundida a automedicação entre eles. O uso de 

medicação foi atestado por 32,2 % dos seus entrevistados e quando a variável “Condições de 

trabalho” foi cruzada aos sintomas “extra-auditivos”, o resultado desvelou a realidade 

constituída por motoristas doentes. Nas palavras da autora: 

 

[...] sintomas extra-auditivos investigados, alterações psicológicas e 

comportamentais, como ansiedade, nervosismo, tensão, irritação e fadiga foram 

citadas ao menos uma vez por todos os motoristas entrevistados, independentemente 

do tempo de serviço (CUNHA, 2012, p. 63).  

 

Todos os motoristas entrevistados pela autora afirmaram ter sentido sintomas 

associados a sobrecarga mental, ocasionada pelo trabalho, mas além disso houve a 

combinação destes sintomas a outros, definidos pela autora como “poliqueixosos”. Segundo 

ela os motoristas apresentaram um grau acentuado de sintomas: 

 

[...] ansiedade (63%), nervosismo (49%), tensão (46%), irritabilidade (42%), 

cefaleia (40%), fadiga (32%), alteração no sono (29%), problemas de coluna (29%), 

problemas de estômago (25%), alteração na memória (19%), problemas 

cardiovasculares (17%), problemas de rins (16%), tontura (16%), depressão (15%), 

problemas no apetite (15%), problemas ortopédicos (12%), problemas de visão 

(7%), desatenção (6%) e diabetes (4%) (CUNHA, 2012, p. 51). 
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A situação dos motoristas do transporte coletivo em Goiânia e RM não se 

distancia em nada do quadro nacional e de outros centros urbanos, uma vez que são 

verificadas as mesmas condições degradantes para a saúde dos trabalhadores.  

Em nossa pesquisa o adoecimento e o sofrimento também são praticamente 

inerentes a esta profissão, nesse sentido, o sofrimento tributário das condições de trabalho, 

assim como também o equilíbrio e satisfação no trabalho podem ser melhor explicados a 

partir do Dejours (1992, 1994). Este autor salienta o caráter duplo do trabalho: de um lado, o 

equilíbrio e satisfação e, de outro, o desequilíbrio e o medo.  

Já para Dal Rosso (2008), a intensidade do trabalho é o fio condutor que 

possibilita “decifrar sinais de um padrão distinto de manifestação da relação trabalho-saúde 

que começa a se manifestar ou está efetivamente em pleno desenvolvimento em decorrência 

das consequências das condições de trabalho sobre a saúde dos trabalhadores” (DAL ROSSO, 

2008, p. 135). Essa afirmação sustenta-se em virtude das transformações tributárias da 

reestruturação produtiva do capital que engendra um novo padrão de acumulação, a 

acumulação flexível, que degrada as condições de trabalho da sociedade industrial, assentada 

nos pressupostos do taylorismo-fordismo. Ademais, há a partir dessa nova estrutura do 

“mundo do trabalho” o processo acelerado de intensificação do trabalho, sob as mais diversas 

circunstâncias e em diferentes setores, tal como na agricultura, na indústria e nos serviços. 

Essa “nova morfologia do trabalho” é precária por excelência, apoia-se na intensificação do 

trabalho sem necessariamente ampliar a jornada de trabalho, porém pressupõe e impõe um 

trabalho “mais denso, mais intenso, mais produtivo, [que] aumenta a geração de mais trabalho 

e de valores” (DAL ROSSO, 2008, p. 136). 

O processo de intensificação do trabalho para a relação entre trabalho-saúde supõe 

a reflexão em torno de um processo de saúde-doença, portanto, o conceito de processo de 

saúde-doença “permite entender as determinações e condicionantes das formas individuais e 

coletivas do adoecer e morrer” (SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 33). Desse modo, se 

estabelece o nexo entre o adoecimento no trabalho enquanto fenômeno social e, ao mesmo 

tempo, abarca dimensões da vida social e individual em relação ao processo de saúde-doença, 

porque o processo saúde-doença está associado a outros aspectos: migração, classe social, 

vulnerabilidade social, estrutura social, etnia, sistema político que abrangem uma 

multiplicidade de estilos de vida, individuais e coletivos (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Do ponto de vista analítico o processo de saúde-doença é compreendido como um 

fenômeno social e, por isso, está diretamente relacionado com a reprodução social, tal como 

mencionando nas linhas anteriores. Em todo caso, postulamos que para ser trabalhador é 
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preciso antes ser sujeito físico, ou seja, a produção da vida é em última instância o momento 

predominante da reprodução social. Para compreender essas duas dimensões deve-se 

considerar que o trabalho é a mediação ontológica entre o ser social e o ser orgânico, é “a 

mediação do eterno metabolismo do homem com a natureza” (2013, p. 255), afirmação válida 

tanto para todo o gênero humano quanto para o sujeito individualmente.  

Vale dizer que os “atos do trabalho apontam necessária e ininterruptamente para 

além de si mesmos” (LUKÁSCS, 2013, p. 159) e somente após o conhecimento dos 

momentos de positividade e negatividade engendradas pelo trabalho poderíamos afirmar que é 

sobre o comando manipulatório do modo de produção capitalista que “o trabalho, em 

diferentes circunstâncias, preside à construção de formas de desgaste mental e mal-estar” 

(SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 35). Nesse sentido, o desgaste mental e o mal-estar estão 

atrelados às relações de produção capitalistas, ou seja, as mudanças tecnológicas e a forma de 

organizar o trabalho sob a égide do capital são centrais para o desenvolvimento de patologias 

relacionadas ao trabalho, embora o foco principal de nossa análise seja particularizada no 

processo de saúde-doença dos motoristas de ônibus em Goiânia, notadamente, a saúde mental 

relacionada ao trabalho (SMRT). Trata-se de uma reflexão que propugna que vivemos em um 

contexto econômico, social, cultural e político que possui traços universais, engendrados pela 

mundialização do capital e determinados pela reestruturação produtiva e que tem 

singularidades que uma vez apreendidas “nos possibilitam resgatar aquilo que é típico” 

(ANTUNES, 2009). Dessa forma, é importante “reter” a concreção das particularidades, 

verificadas nas transformações no processo de trabalho dos motoristas em Goiânia, bem como 

suas tendências e legalidades mais gerais subordinadas ao processo de valorização do capital, 

que compreendem, dentre outros aspectos, em mudanças na organização do trabalho, através 

da implementação, como por exemplo, do Sitpass, e a reorganização das empresas que 

exploram o transporte coletivo na cidade em torno de um Consórcio e da “unidade sistêmica” 

entre Estado e empresariado (capital) no planejamento e empreendimento do transporte 

coletivo que, consequentemente, afeta o trabalho dos motoristas. 

Para Dal Rosso (2008, p. 140) a forma de organizar o trabalho desfere ataques 

diretos a saúde e ao emprego. Ao ponderar sobre a organização do trabalho Dejours (1992, p. 

52) afirma que o “sofrimento começa quando a relação homem-organização está bloqueada”. 

Enquanto está bloqueada esta relação – do pôr teleológico – a atividade vital do homem verte-

se em atividade compulsória e mórbida – estranhamento – porque está em constante confronto 
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com barreiras sociais criadas122. Uma vez definida esta relação, o aumento do nível de 

insatisfação do trabalhador resulta no início do sofrimento. Dejours descreve esse processo da 

seguinte maneira: 

 

O sofrimento começa quando a relação homem-organização do trabalho está 

bloqueada; quando o trabalhador usou o máximo de suas faculdades intelectuais, 

psicoafetivas, de aprendizagem e de adaptação. Quando um trabalhador usou de 

tudo de que dispunha de saber e de poder na organização do trabalho e quando ele 

não pode mais mudar de tarefa: isto é, quando foram esgotados os meios de defesa 

contra a exigência física. Não são tanto as exigências mentais ou psíquicas do 

trabalho que fazem surgir o sofrimento (se bem que este fator seja evidentemente 

importante quanto a impossibilidade de toda evolução em direção ao alívio). A 

certeza de que o nível atingido de insatisfação não pode mais diminuir marca o 

começo do sofrimento123 (DEJOURS, 1992, p. 52).  

 

Vale dizer que o sofrimento ocorre quando, na relação do trabalhador com o “ato 

da produção”, no interior do “trabalho”, esta atividade não pertence a ele e sua atividade 

aparece como: “atividade voltada contra ele mesmo, independente dele, não pertencente a ele” 

(MARX, 2009, p. 83). Isso porque no “âmbito do ser social” as necessidades, as práticas, 

jamais são espontâneas e, por isso, estão sempre sob a advertência ontológica, quer dizer, 

“sob pena de arruinarem-se” (MARX & ENGELS, p. 2011, 30-31). Em que pese a 

identificação do sujeito com sua atividade, a condução, o ritmo, os meios necessários são 

sempre organizados a partir das necessidades da economia capitalista e que faz lembrar “a 

dependência recíproca indissolúvel, a indissociável cooperação entre economia e violência” 

(LUKÁCS, 2013, p. 752).  

Uma evidente ilustração do processo de sofrimento e violência causado pelo 

trabalho é o relato do Motorista “D” abaixo. Verificamos a coexistência desse duplo caráter 

do trabalho, de um lado a atividade vital, relação que produz satisfação, e de outro seu cariz 

mórbido, atividade engendradora de sofrimento. Vejamos:  

 

Ah! isso aí eu falo direto! E até esses dias eu estava brincado com um rapaz que é o 

seguinte: quando eu tinha, acho que por volta de 7, 8 anos de idade, eu morava no 

                                                 
122

“O ser social é um complexo composto de complexos, cuja reprodução se encontra em variada e 

multifacetada interação com o processo de reprodução dos complexos parciais relativamente autônomos, sendo 

que à totalidade, no entanto, cabe uma influência predominante no âmbito dessas interações. Porém, mesmo com 

essa constatação, o processo altamente complexo a ser descrito agora nem de longe já foi suficientemente 

caracterizado. Ainda é preciso, sem considerar revogado o que foi exposto até aqui, examinar a constituição 

polarizada, decisiva em última instância, do complexo total. Os dois polos que delimitam os seus movimentos de 

reprodução, que os determinam tanto no sentido positivo como no sentido negativo, ou seja, no sentido de 

destruir velhas barreiras e levantar novas barreiras, são, de um lado, o processo de reprodução em sua totalidade 

tanto extensiva como intensiva; do outro lado, os homens singulares, cuja reprodução como singular constitui a 

base do ser de toda a reprodução” (LUKÁCS, 2013, p. 278). 
123 Itálicos no original. 
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Santo Hilário. Antigamente existia a Viação Jussara, quase ninguém lembra dessa 

Viação Jussara, ela fazia a região Vila Pedroso, Novo Mundo pra aquela região de 

lá, e na época tinha os ônibus “SUBAQUÊRA124. Eu não vou tentar explicar, 

“SUBAQUÊRA” fica meio estranho para explicar, mas é por causa do tipo da 

alavanca de marcha. Tinha um motorista lá, que eu andava com ele direto, e eu abria 

e fechava as portas para ele, eu já era “invocado com dirigir” na época. E na época 

tinha aquele programa “Carga Pesada”, com a “1519”, com o Pedro e o Bino, que 

era o [ator] Stênio Garcia, se eu não me engano, e o [ator] Antônio Fagundes, eu era 

invocado com aquele programa, mas eu não dormia sem aquilo, de jeito nenhum! 

Era, se eu não me engano, na sexta-feira, e desde lá para cá eu já fui, eu já era 

invocado. O dia que eu fiz 18 anos tirei minha habilitação já para trabalhar de 

motorista [um pouco eufórico]! Então já vem assim: a pessoa já sabe o que vai ser 

quando é criança. Igual eu fui trabalhar de motorista, e de lá para cá é o quê? 22 

anos, já nisso aí!  

 

Fica evidente que há uma identificação subjetiva não só com a profissão de 

motorista, mas com o hábito de dirigir, e aparentemente essa identificação seria suficiente 

para possibilitar ao motorista satisfação com o seu trabalho. Mas, ao contrário disso, a 

atividade laborativa do motorista concretiza-se numa relação entre trabalho e totalidade social 

em que há a “cooperação entre economia e violência”. Assim sendo, a segunda parte de seu 

relato é efusiva quanto ao sofrimento que se origina a partir do seu trabalho, refletindo-se em 

todas as dimensões de sua vida. Sua única certeza é a de que o seu trabalho é “auto-

sacrifício”. Quando perguntamos ao Motorista “D” se já havia sofrido alguma agressão física 

ou verbal e como reagiu mediante a violência, sua resposta manifesta as determinações e 

consequências do trabalho destituído de sentido humano sobre a sua vida. Por suas palavras: 

 

É... Vem da relação com os passageiros, o trânsito que já está muito pesado em 

Goiânia. Aí junta isso tudo, tem hora que os problemas pessoais juntam também e 

faz aquela bola, aí tem hora que a gente não aguenta e estoura! Eu já fiquei afastado 

5 meses e meio por causa de estresse no serviço. Fiquei afastado. Eu faço tratamento 

até hoje. Eu até tenho consulta agora, dia 22, de novo. Depois que eu voltei a 

trabalhar eu já passei por 4 crises, uma eu desmaiei no ônibus, porque eu tenho 

estresse e síndrome do pânico. Desmaiei e os passageiros é que puxaram o freio de 

mão do carro; na outra eu parei na Rua 68, no Centro, com ônibus no meio da pista, 

larguei o ônibus no meio da pista e entrei para dentro do hospital – aquele hospital 

Santa Maria na 68 – e diz o pessoal que a hora que eu cheguei lá dentro eu desmaiei! 

A outra foi há... Acho que tem duas semanas. Eu estava fazendo a linha J, passei 

mal, senti que eu estava começando a ficar ruim e que quando me acontece isso 

acaba minha paciência com tudo, não dou conta de fazer mais nada! O corpo começa 

a tremer, vai me dando aquela fadiga, vou ficando sem ar não consigo respirar 

direito, aí eu fico doidinho e as vistas começam a acabar. Vem me dando aquele 

desespero, fico doidinho com vontade de sair correndo. Eu larguei o ônibus e 

consegui chegar no terminal, nessa última vez, coisa de uns 15 dias, larguei o ônibus 

no terminal e fui parar no hospital. 

 

                                                 
124 Trata-se de um tipo de câmbio no qual há uma folga muito grande entre as marchas, e leva o motorista a 

realizar movimentos longos com o braço. 
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O trabalho que se torna perigoso para existência do sujeito é analisado por 

Dejours (1994, p. 25) como “trabalho fatigante”, no qual “a energia psíquica acumulada 

torna-se fonte de tensão de desprazer, a carga psíquica cresce até que aparece a fadiga, a 

astenia e a partir daí a patologia”. Quando o trabalho assume essa condição estranhada Marx 

(2009; 2013) afirma que “a vida genérica, vida engendradora de vida” converte-se em 

produção de “imbecilidade, cretinismo para o trabalhador [...] o animal se torna humano, e o 

humano, animal” (MARX, 2009, p. 82-83-84). “Como alguém que trouxe sua própria pele e, 

agora, não tem mais nada a esperar além da... despela” (MARX, 2013, p. 251). 

O trabalho como decadência do corpo e da mente toma a forma de medo que 

causa impactos diretos ao “funcionamento mental” do trabalhador porque também degrada as 

condições de vida fora do trabalho. O medo pode ter – pode ser uma coleção de medos – 

origem na organização do trabalho heterônoma, na violência proveniente de conflitos entre 

passageiros e motoristas, na violência urbana ou nos conflitos entre os interesses pessoais e as 

determinações da empresa. Contudo, não é possível definir categoricamente onde se origina o 

medo no ato laborativo, “porque concretamente é síntese de múltiplas determinações”, e por 

isso é um processo de adoecimento. Ou seja, vale dizer que o medo “destrói a saúde mental 

dos trabalhadores de modo progressivo e inelutável, como o carvão que asfixia os pulmões do 

mineiro com silicose” (DEJOURS, 1992, p. 74). 

Nosso estudo, assim como o estudo de Cunha (2012), portanto, desvelou as 

condições aviltantes de trabalho dos motoristas. O relato do motorista acima torna perceptível 

que ele já está doente. Esse adoecimento coloca em risco em primeiro lugar sua própria vida 

e, consequentemente também a vida de centenas de outros trabalhadores ao longo do dia, que 

são transportados de lá para cá na cidade de Goiânia. Verificamos que, assim como no plano 

nacional, os motoristas do transporte coletivo apresentaram uma variedade de “sintomas”, 

todos se queixaram de dores pelo corpo: membros inferiores, membros superiores, cabeça, 

coluna. Apenas um dos entrevistados disse não se automedicar em função das dores, e 

geralmente este hábito está associado a sonolência durante o trabalho e não ao cuidado salutar 

com o corpo. Em relação ao medo todos disseram sentir algum tipo: “a gente tem medo da 

violência, mas colocamos na mão de Deus todo dia ante de sair de casa” (Motorista “B”, 

2015; Motorista “E”, 2015); “medo de ficar doente e depender do INSS” (Motorista “A”, 

2015); “medo de bater o ônibus e matar uma pessoa” (Motorista “C”, 2015).  

Quais os “caminhos” necessários à mudança do atual estado de coisas? 

Elaboramos baseado nos resultados alcançados em nossa pesquisa quatro eixos listados 

abaixo, que poderiam produzir melhorias ao trabalho dos motoristas em particular e ao 
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transporte coletivo, em geral. 1. Estatização do transporte coletivo: a estatização do 

transporte coletivo seria o primeiro passo, uma vez eliminado o princípio do lucro, poderia ser 

concebido o transporte público e o trabalho do motorista a partir de necessidades humanas. 2. 

Democratização: participação dos motoristas na elaboração dos itinerários e linhas. Reduzir 

a extensão das linhas para que a pressão em relação ao tempo seja mitigada. 3. Jornada de 

Trabalho: redução da jornada de trabalho e fixação de uma jornada diária. 4. Condições de 

trabalho: implementar mudanças nos pontos de apoio, com intuito de garantir a higiene, 

separar o banheiro do espaço em que se fazem refeições. Construir espaços de descanso 

adequados tendo em vista os motoristas que trabalham nas primeiras horas do dia e tem que se 

levantar às 3 horas da manhã; a substituição dos veículos com motores dianteiros por outros 

com motores traseiros com intuito de reduzir a emissão de calor e o ruído que acometem os 

motoristas.  

Temos clareza que o atendimento desse conjunto de medidas suscitadas nesse 

estudo não será aplicado ao transporte coletivo e, tampouco, a vida dos motoristas 

entrevistados. Isso porque para o capital a prioridade e o fundamental não é vida, tão pouco as 

necessidades humanas, ao contrário é o lucro, que secundariza a vida e prioriza a morte. 

A pesquisa sobre o trabalho dos motoristas suscita aquela resposta que Bertold 

Brecht expressa em um dos seus poemas: “Eu sustento que a única finalidade da ciência está 

em aliviar a miséria da existência humana125” (Brecht, 2014). Afinal de que serve tanta 

automação, robotização e telemática? Diria Brecht – e concordamos com ele – que para 

aliviar a miséria humana. Entretanto, no capitalismo toda ciência está a seu serviço e, ao 

contrário de aliviar a miséria humana só tem produzido mais miséria. É essa a constatação ao 

ouvir nossos trabalhadores: o aumento da miséria humana. 

O critério no qual nos amparamos deriva da atividade prática e consciente dos 

indivíduos abordados em nosso estudo, conditio sine qua non para formulamos estas 

propostas que se objetivadas poderíamos, talvez, ser conduzidos com mais segurança e por 

pessoas mais saudáveis.  

 

  

                                                 
125 Fragmento extraído do poema “A Finalidade da Ciência” de Bertolt Brecht. Disponível em: < 

http://pablolisboa-culturalivre.blogspot.com.br/2007/01/finalidade-da-cincia-bertold-brecht.html >. Acessado 

em: 24 de jul. de 2016.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A guisa de conclusão, compreendemos que a pesquisa ocupou-se, 

prioritariamente, do processo de intensificação do trabalho dos motoristas de ônibus em 

Goiânia, tributário de mudanças organizacionais incorporadas por duas “guias”, 

complementares: 1) as mudanças na estrutura jurídico-política e institucional a partir da 

instituição da Região Metropolitana de Goiânia com a promulgação da Lei Complementar nº 

027 de 1999, a conformação do Consórcio de empresas de ônibus cuja finalidade residia em 

eliminar a concorrência entre empresas e formalizar a “cooperação” entre empresas na 

operação do transporte coletivo.  

Essas considerações são complementadas pela “modernização” do sistema de 

cobrança de passagens, a automatização, a “bilhetagem” eletrônica, completamente inserida 

no sistema em 1998. Nesse contexto, extingue-se a atividade do cobrador no sistema ao 

mesmo tempo em que se extingue esse tipo de trabalho. A demissão dos cobradores repercutiu 

diretamente sobre o ritmo do trabalho dos motoristas que, em um só ato, aglutinaram todas as 

atribuições dos cobradores somadas as suas atribuições enquanto motoristas, já bastante 

complexas. Ou seja, diante de nossos olhos ocorreu um processo de acréscimo na intensidade 

do trabalho dos motoristas. 

Somente após identificar esse conjunto de problemas é que foi possível dar 

andamento à pesquisa. No processo real, nada disso estava explicitado, pelo contrário, nos 

deparamos apenas com motoristas de ônibus, tão só trabalhadores imersos em rotinas 

cotidianas de trabalho, “normais”. Portanto, para conhecer as múltiplas totalidades complexas 

em que estão inseridos os motoristas, começamos a pesquisar o processo de formação e 

consolidação do transporte coletivo urbano no Brasil – evidentemente que não desenvolvemos 

análise de todos os sistemas de transporte regionais – com o fito de identificar o momento 

predominante (LUKÁCS, 2012, p, 336) para o transporte no país, qual seja: o transporte 

coletivo urbano no Brasil desenvolveu-se sobre robustos investimentos Estatais e a formação 

de monopólios regionais.  

Após identificarmos o momento predominante nacional, passamos a análise 

regional, no estado de Goiás, mas isso implicou na análise o transporte coletivo urbano 

nascente, cujo locus foi a cidade de Goiânia, capital do estado Goiás. O empreendimento 

reflexivo compreendeu tanto as primeiras formas precárias de transporte da capital, até o 

sólido monopólio sintetizado no Consórcio das empresas de transporte, sob a sigla de RMTC. 
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Assim, reconhecemos a tendência nacional como tendência imanente para a formação dos 

sistemas de transporte regionais e/ou locais.  

Por conseguinte, esse exercício contribuiu para nos aproximarmos das condições 

de trabalho dos motoristas, em que observamos que a operação segue as determinações 

organizativas e operacionais pactuadas no Consórcio, porém cada empresa é responsável pela 

ferramenta ônibus e pelo trabalhador; colocando o motorista sob o jugo e controle de duas 

instâncias diversas, embora complementares (CUNHA, 2012; LEMOS, 2004; SANTOS, 

2003).  

O ponto de partida da pesquisa, o trabalho dos motoristas do transporte coletivo, 

é, ao mesmo tempo, o ponto de chegada (MARX, 2011). As sutilezas que apareceram durante 

o processo de abstração desvelaram novas dimensões e uma totalidade de complexos126 

apareceu como uma constelação de possibilidades de análise. Com o propósito de objetivar 

apenas uma das diversas dimensões possíveis dessas tantas constelações de complexos 

(LUKÁCS, 2013) procuramos deslindar as contradições do trabalho dos motoristas a partir de 

sua manifestação concreta, portanto, nada foi criado ou posto pela pesquisa. 

Após compreendermos que se passava um processo de intensificação do trabalho 

(DAL ROSSO, 2008) passamos à análise da adaptação dos motoristas e as diversas 

repercussões implicadas no processo de saúde-doença desses trabalhadores. Somente após 

compreender a articulação entre estrutura do sistema de transporte, reestruturação produtiva, 

condições de trabalho, organização do trabalho e intensidade do trabalho é que percebemos a 

intima relação existente entre o processo de saúde-doença dos motoristas e as múltiplas 

determinações que são a síntese das relações materiais de existência. 

                                                 
126 Lukács (2012) explicita que a categoria totalidade não visa reduzir a “síntese da diversidade” em uma geleia 

indiferenciada e opaca, para o autor a totalidade constitui-se de partes, elementos, considerados em sua 

singularidade como totalidades complexas e relativas. Sobre isso Lukács diz: “desse modo, a categoria da 

totalidade adquire no plano ontológico um significado que antes jamais pudera possuir. “O verdadeiro é o todo”, 

afirma programaticamente Hegel na Fenomenologia. Todavia, nessa abstrata e nua universalidade, a categoria da 

totalidade não seria ainda de modo algum adequada para servir de base a uma nova ontologia; como tal, de fato, 

ela já figurava naqueles sistemas dialéticos que, como indicamos, desativavam o processo dialético precisamente 

em sua culminação máxima. Em Hegel, porém, a totalidade é muito mais do que um compêndio sintético da 

universalidade extensiva; ao contrário, é a estrutura fundamental na edificação da realidade em seu todo. 

Portanto, essa realidade total não só possui enquanto tal uma constituição totalitária, mas consiste de partes, de 

“elementos”, que também são, por seu turno, estruturados como totalidades. O todo do qual ele fala, de modo 

programático, é uma totalidade que se constrói com as inter-relações dinâmicas de totalidades relativas, parciais, 

particulares. Pode-se dizer que, nesse princípio, encontramos a real essência ontológica da conexão concreta da 

imagem hegeliana do mundo; mas isso apenas como sua forma esotérica, pois vimos que, na realização concreta, 

esse princípio é encoberto de muitas formas por raciocínios logicistas-hierárquicos. Nós, porém, com nossa 

interpretação, não introduzimos nada estranho em forma de conteúdo esotérico no pensamento de Hegel, mas 

trazemos à luz a sua essência real encoberta por múltiplos véus. Isso é evidenciado pelos raciocínios do próprio 

autor nas considerações finais da Lógica” (LUKÁCS, 2012, p. 237-238). 
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Ao examinarmos o processo de saúde-doença dos motoristas vimos que no 

sistema de transportes existem tendências e legalidades que se manifestam no plano geral e no 

particular, isto é: empreendemos análise sobre os bancos de dados do Ministério de Trabalho 

e Previdência Social e estabelecemos um ponto de partida para o quadro geral; com essa 

mesma postura observamos as pesquisas em diferentes regiões do país e traçamos paralelos e 

analogias acerca do processo de saúde-doença (SELIGMANN-SILVA, 2011). Verificamos 

que o quadro nacional não se distanciava ou divergia da realidade encontrada em Goiânia, ao 

contrário, corroborava nossas análises e, ao mesmo tempo, suscitava os limites de nosso 

estudo.  

Esse percurso descritivo e abstrativo evidenciou a heterogeneidade dos complexos 

articulados que compreendem os trabalhadores do sistema de transporte coletivo em Goiânia 

e, ao mesmo tempo, expôs o conjunto de problemas que imbricados conformam as conclusões 

derivadas desta pesquisa: 1) o processo de saúde-doença segue o “um padrão”, isto é, 

observamos em nossas entrevistas, na pesquisa etnográfica e estudos bibliográficos as 

mesmas patologias originadas da estrutura e da dinâmica do processo de trabalho dos 

motoristas sob o jugo do capital; 2) Existe uma característica típica dos motoristas, percebida 

em termos gerais em outras investigações, trata-se do medo. Os motoristas em geral 

apresentam as formas mais variadas de medo, mas em Goiânia o medo de atropelar e matar 

pessoas mereceu destaque nos relatos dos motoristas; 3) ademais, os “achados” de nossa 

pesquisa explicitam que existe um contingente de trabalhadores que se queixam de sintomas 

que indicam um processo de adoecimento e outros já se encontram doentes (COSTA et al., 

2003; PAES-MACHADO, LEVENSTEIN, 2002; BATTISTON et al., 2006; SANTOS, 

2003). 

A combinação das abordagens quantitativa e qualitativa iluminam com mais 

acuidade as indicações provenientes desta pesquisa e, ao mesmo tempo, aprofundam o escopo 

e suscitam novos conjuntos de problemas e de complexos. Sendo uma análise inicial, houve 

indicações e associações que carecem de maior aprofundamento no futuro. Compreendemos 

que em razão disso a realidade é necessariamente distinta e irredutível aos caminhos que 

conduzem ao seu conhecimento. Nesse sentido, “o concreto aparece no pensamento como 

processo de síntese” (MARX, 2011), nossa síntese começa pelo sistema de transporte 

coletivo, e esquadrinha as relações implicadas ao trabalho dos motoristas do transporte 

coletivo, “como uma representação caótica do todo” e à medida que conhecemos foi 

desvelando as legalidades e as tendências, chegando pela análise às determinações mais 

precisas e conceitos mais finos e abstratos. A partir daí, com esse conjunto de determinações, 
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conceitos, categorias e tendências iniciamos a viagem de volta (MARX, 2011). Esse caminho 

nos trouxe novamente ao ponto de partida: motoristas de ônibus, tão só trabalhadores imersos 

em rotinas cotidianas de trabalho. Mas, ao retornamos ao ponto de partida da pesquisa o 

trabalho dos motoristas, bem como o seu processo de saúde-doença tomaram relevância, 

apresentando-se como “uma rica totalidade de muitas determinações e relações” (MARX, 

2011, p. 54).  

Chegamos à seguinte conclusão provisória: nas condições de trabalho atuais os 

motoristas de ônibus estão submetidos a todas as categorias de doenças relacionadas ao 

trabalho. Está claro para nós que o conjunto de problemas levantados e o qual apoiamos 

nossas análises são apenas elementos daquilo que “consiste simplesmente na compreensão 

geral dessas contradições” (MARX, 2011, p. 54). Por essa razão, nossas afirmações são 

transitórias, pois são produtos de relações sociais e históricas determinadas e, portanto, estão 

implicadas nas contradições que pretendem elucidar. Muito embora esta condição não 

configure um impedimento que confirmou nossa hipótese inicial. Isto é: a incorporação de 

tecnologia para aumento de produtividade e intensidade do trabalho provoca estresse no 

trabalho e sofrimento psíquico nos motoristas do transporte coletivo de Goiânia. 
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6. APÊNDICE 

6.1 APÊNDICE A – Roteiros de Entrevista 

 

ROTEIRO 03: AOS MOTORISTAS 

A. CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERNAS E EXTERNAS  

1. Nome? 

2. Idade? 

3. Estado civil? 

4. Possui filhos? 

5. Moradia? 

6. Pra você que significa você a expressão “Beterraba”? 

7.  Como você faz para atender as exigências do seu trabalho?  

8.  Poderia descrever o seu posto de trabalho? 

9.  Como você percebe a temperatura? 

10.  Ainda sobre este assunto, você sente que o seu trabalho mudou? 

11.  Você percebe alguma mudança no ritmo de trabalho? 

12. Poderia falar um pouco sobre a relação entre o trânsito e os horários de cada 

viagem? 

13.  Qual a sua avaliação em relação aos corredores preferenciais para o ônibus? 

14.  Como você lida com o elevador? E se estiver chovendo? 

15.  Em relação ao Sitpass, você tem que vender passagens? 

16.  Quando a catraca estraga o que você faz geralmente? 

17.  Nos terminais e nos “pontos finais” existem locais para permanecer durante o 

intervalo entre as “viagens”? 

18.  Como são esses lugares? 

B. RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

1. Em geral como é sua relação com os passageiros?  

2. Como você poderia exemplificar?  

3. Você já sofreu alguma agressão verbal ou física de algum passageiro?  

4. Como reagiu? 

5. Como você vê os passageiros? 

6. Entre colegas como é sua relação? 

7.  Há alguma diferença de tratamento entre os motoristas? 
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8.  Como você vê os motoristas que hoje estão no sindicato? 

 

C. RELAÇÕES SINDICAIS 

1. Você se sente representado pelo sindicato? 

2.  Se sim, me diga por qual deles? 

3.  Como o sindicato se relaciona com a sua vida e seu trabalho? 

4.  O que você pensa sobre as greves? 

5. E greves com outros trabalhadores/outras categorias 

 

D. PROCESSO DE TRABALHO 

1. No cotidiano do trabalho de motorista do transporte coletivo urbano, como é seu 

dia, desde o acordar até o retorno de novo a casa?  

2.  Se a entrevista for realizada no local de trabalho, seguir com outra pergunta. 

Poderia descrever o dia de hoje, desde que levantou da cama até agora? 

3.  Para você é preciso que tipo de conhecimento para desempenhar o papel de 

motorista? 

4.  O que levou você a escolher esta profissão? 

5.  Já pensou na sua trajetória profissional? Já pensou em deixar este trabalho? Porquê?  

6. Como você sabe se um “carro” está em condições de rodar? 

7.  Poderia dizer como são definidos o tempo de percurso de cada viagem?  

8.  Quanto às “linhas” você pode escolher onde vai trabalhar?  

9.  O que você acha dos intervalos de descanso? São suficientes?  

10. Quando o “carro” apresenta problema durante a viagem o que você faz? 

11.  Se isso atrasar a viagem como você repõe o tempo? 

12.  Você recebe horas-extras quando encerra o horário definido da última viagem? 

13.  Poderia dizer em quais linhas você não trabalharia? Porquê?  

14. Você sente medo de algo?  

15. Qual é o procedimento comum para a primeira viagem do dia? 

16.  E qual o procedimento comum para última viagem? 

17.  O GPS tem que ser configurado por você? 

18.  Em quais situações você faz uso do rádio? 

19.  Você percebe alguma mudança no seu trabalho desde que entrou na empresa? 

20. Como você a descreveria estas mudanças?  
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E. SAÚDE E TRABALHO  

1. Para você o seu trabalho lhe proporciona qualidade de vida? 

2.  O que você considera como qualidade de vida no trabalho? 

3.  Quantas refeições você faz durante o trabalho? 

4.  Após as refeições há espaço para descanso?  

5.  Poderia descrever como é o local onde você descansa? 

6.  Costuma faltar ao trabalho? 

7.  Por quê? 

8.  Você possui algum tipo de doença? 

9.  Já pediu afastamento com atestado médico? 

10.  Por quê? 

11.  Você tem dificuldade para dormir? 

12.  Quantas horas você dorme por dia? 

13.  Já sofreu algum acidente de trânsito no trabalho? 

14.  Após o acidente você ficou afastado do trabalho? 

15.  Poderia dizer o que considera desagradável no seu trabalho? 

16.  E quais situações no seu trabalho são desagradáveis? 

17. E quais situações no seu trabalho são agradáveis? 

18.  Você tem conhecimento sobre assistência psicológica na empresa? 

19.  Já foi ao psicólogo por conta do trabalho? 

20.  Quais situações provocam estresse durante o trabalho? 

21.  Você faz consumo de bebida alcoólica? 

22.  Sua cadeira é confortável?  

23.  Já sentiu alguma dor durante o trabalho? 

24.  E após o trabalho? 

25. Já trabalhou doente? 

26.  Por quê? 

27.  Você toma algum remédio para dor? 

28.  As dores que tem são mais frequentes em que parte do corpo? 

29. Já trabalhou além da jornada de trabalho? 

30. Como você costuma ir ao trabalho? 
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ROTEIRO 01: AOS “GESTORES127” 

 

A. CONSCIÊNCIA DO GESTOR SOBRE O TRABALHO DE MOTORISTA 

1. Como você descreveria o transporte coletivo em Goiânia?  

2. Qual a primeira coisa que lhe vem a memória quando me refiro ao trabalho de 

motorista? 

3. Você poderia dar uma descrição desse tipo de trabalho? 

 

4. Em sua visão como pode ser descrita a atual estrutura do transporte coletivo? 

5. Com relação a sua empresa, quantos motoristas estão em atividade? 

6.  Há mulheres?  

 

C. SAÚDE-TRABALHO 

7. Atualmente não há cobradores nos ônibus, isso se deveu ao sistema de bilhetagem 

eletrônica. Na sua perspectiva como isso está relacionado com o trabalho dos 

motoristas? 

8. Qual faixa-etária concentra mais motoristas em sua empresa? 

9.  Há muitos pedidos de afastamento por atestado médico? 

10.  Sabe dizer quais as principais causas?  

11. Com relação às ações desenvolvidas pela empresa quais delas se dedicam a prevenção 

do adoecimento?   

D. GESTÃO DO TRABALHO 

12. A existência do consórcio implica em uma padronização da organização do trabalho?  

13. Como você definiria a organização do trabalho na sua empresa? 

14.  Existe a participação dos motoristas?  

15. Como é realizado o treinamento dos motoristas? 

 

 

E. RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

16. Há muitas reclamações sobre o trabalho dos motoristas?  

                                                 
127 Essa designação não possui respaldo conceitual é meramente classificatória por isso o termo aparece entre 

aspas.  

B. ESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO; 
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17. Que tipo de reclamações os usuários fazem dos motoristas? 

18. Como o motorista é resguardado na relação com os passageiros? 

19.  Há algum aparato jurídico que resguarde os motoristas das reclamações dos 

passageiros? 

20. Há muitos conflitos entre passageiros e motoristas? 

 

 

ROTEIRO 02: À DIRETORIA SINDICAL 

 

A. SAÚDE E TRABALHO  

1. Poderia avaliar a qualidade do trabalho dos motoristas hoje? 

2.  Nesse mesmo sentido poderia descrever um dia comum de trabalho? Poderia 

descrever o seu dia hoje, desde o começo até o presente momento? 

3.  Você poderia dizer algo sobre as condições de trabalho dos motoristas? [condições 

ergonômicas] 

a. Sobre a posição da cadeira;  

b.  A altura do volante; 

c. As condições de conservação do ônibus;  

d. A operação da catraca;  

e. A operação do GPS 

f. E do elevador? 

4.  Estas questões interferem no trabalho do motorista? 

5.  Como? 

6.  É comum os motoristas pedirem afastamento do trabalho por atestado médico? 

7.  Quais são as principais causas do afastamento? 

8.  Como o sindicato lida com isso?  

9.  Quais as principais queixas dos motoristas em relação ao trabalho? 

10.  Existe algum tipo de atendimento psicológico no sindicado ou nas empresas? 

11. Poderia falar se há o desenvolvimento de LER e Dort nos motoristas?  

12. Como você analisa as atuais condições de trabalho dos motoristas? 

13. Existe no sindicato alguém responsável pela política de saúde para o trabalhador?  

14. Quando um trabalhador procura o sindicato para falar sobre sua saúde?  

15. Se as empresas não realizam a CAT regularmente como o sindicato se posiciona? 

Quais medidas são tomadas?  
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B. PROCESSO DE TRABALHO  

01  Qual a principal mudança no trabalho dos motoristas nos últimos anos? 

02  Como aconteceu essa mudança? 

03  Como são determinados os intervalos de descanso? 

04  E os atrasos como são contabilizados? 

05  Há uma política de horas extras? 

06  Como são definidas as linhas de ônibus? 

07  Os motoristas podem escolher em quais linhas trabalhar? 

08  O GPS e a “papeleta” têm que estar sincronizados? 

09 Ainda sobre a “papeleta” quais as informações você encontra nela?  

10  Como o rádio deve ser operado pelo motorista? 

11  Em caso de acidente que provoque danos ao ônibus quem se responsabiliza? 

12  Como ele se responsabiliza? 

13  Isso tem influência no trabalho dos motoristas? 

14  De que maneira? 

15  Como é a jornada de trabalho dos motoristas? 

 

C. RELAÇÕES INTERPESSOAIS/ATUAÇÃO DO SINDICATO SOBRE CONDIÇÕES 

DE TRABALHO DOS MOTORISTAS 

16 Como você percebe a atuação do sindicato? 

17  Como o sindicato tem discutido a questão das condições de trabalho? 

18  Poderia falar sobre como os motoristas percebem o sindicato? 

19  Qual a importância que o sindicato ocupa entre os motoristas (categoria)? 

20  O sindicato atua na defesa dos trabalhadores da categoria? 

21 Como? 

22 Quais as atividades que o sindicato desenvolve para discutir as condições de trabalho 

dos motoristas? 

23 Poderia falar sobre como a jornada de trabalho reflete nas relações com os 

passageiros? 

 

D. CONDIÇÕES DE TRABALHO EXTERNAS E INTERNAS  

24 Poderia descrever o ambiente de trabalho do motorista, dentro e da garagem e fora 

dela também? 
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25  As circunstâncias descritas por você têm importância para saúde do motorista? 

26  A estrutura do transporte em Goiânia contribui positivamente ou negativamente para 

o trabalho do motorista?  

27 Como? 

28 Como os motoristas se adaptaram a ausência dos cobradores? 

29  O motorista horista tem a mesma relação com o sindicato que os demais motoristas? 

E. SAÚDE E TRABALHO  

31. Para você o seu trabalho lhe proporciona qualidade de vida? 

32.  O que você considera como qualidade de vida no trabalho? 

33.  Quantas refeições você faz durante o trabalho? 

34.  Após as refeições há espaço para descanso?  

35.  Poderia descrever como é o local onde você descansa? 

36.  Costuma faltar ao trabalho? 

37.  Por quê? 

38.  Você possui algum tipo de doença? 

39.  Já pediu afastamento com atestado médico? 

40.  Por quê? 

41.  Você tem dificuldade para dormir? 

42.  Quantas horas você dorme por dia? 

43.  Já sofreu algum acidente de trânsito no trabalho? 

44.  Após o acidente você ficou afastado do trabalho? 

45.  Poderia dizer o que considera desagradável no seu trabalho? 

46.  E quais situações no seu trabalho são agradáveis? 

47.  Você tem conhecimento sobre assistência psicológica na empresa? 

48.  Já foi ao psicólogo por conta do trabalho? 

49.  Quais situações provocam estresse durante o trabalho? 

50.  Você faz consumo de bebida alcoólica? 

51.  Sua cadeira é confortável?  

52.  Já sentiu alguma dor durante o trabalho? 

53.  E após o trabalho? 

54. Já trabalhou doente? 

55.  Por quê? 

56.  Você toma algum remédio para dor? 

57.  As dores que tem são mais frequentes em que parte do corpo? 
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58. Já trabalhou além da jornada de trabalho? 

59. Como você costuma ir ao trabalho? 

  



200 

 

6.2 APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Ilmo(a) Senhor(a), 

 

Eu, Rafael Aparecido Mateus de Barros, de matrícula 20140518, estou desenvolvendo uma 

pesquisa de mestrado em Sociologia na subárea de Trabalho, Emprego e Sindicatos, sob a 

orientação da Professora Dra. Lucinéia Scremin Martins.  

Objetivando fundamentar a pesquisa, necessito de informações que só o(a) senhor(a) possui, 

sendo de grande importância a sua participação. Neste sentido, você está sendo convidado (a) 

para participar como voluntário (a) desta pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é de minha responsabilidade. Em caso de 

recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Na persistência de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato comigo, (inclusive 

a cobrar) pelo telefone (62) 9939-1284, ou por e-mail: rafaelbarroscs@gmail.com. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

- Título: DIRIGINDO A QUIMERA: A morfologia do trabalho e o adoecimento dos 

motoristas do transporte coletivo de Goiânia 

- Justificativa: Esta proposta também se justifica pela escassa produção bibliográfica sobre as 

condições de trabalho dos motoristas do transporte coletivo de Goiânia. Neste sentido, é nosso 

objetivo contribuir no levantamento de dados e na construção de um quadro de pesquisa 

(ainda que preliminar) sobre as condições de trabalho e adoecimento desta categoria 

profissional. Além disso, há estudos sobre as condições de trabalho do motorista de transporte 

coletivo urbano são encontrados em menor quantidade, em relação a outras ocupações. Muitas 
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vezes os trabalhos encontrados têm como ponto de partida as condições de trabalho e como 

consequência o adoecimento. 

- Objetivo: A nossa intenção é de pesquisar a profissão de motorista do transporte coletivo de 

Goiânia e região metropolitana, levando em conta as vicissitudes desta ocupação profissional 

no tocante às condições de trabalho, adoecimento dos trabalhadores e o sofrimento psíquico, a 

partir da análise das mudanças que estão em curso no mundo do trabalho, qual seja: 

precarização e intensificação do trabalho. 

Procedimentos utilizados: o gravador será ligado, nossa conversa será gravada e 

conversaremos a respeito do tema proposto, a partir de um roteiro de perguntas pré-

estabelecidas. Você só responde as perguntas que quiser, e tem a liberdade para interromper a 

entrevista em qualquer momento. 

Participação voluntária: Esclarecemos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou 

gratificação financeira pela sua participação; 

Participação do voluntário: O presente convite está relacionado ao compromisso da 

participação do voluntário mediante participação em respostas a entrevista, sendo assegurado 

total sigilo em relação às respostas que não serão identificadas nominalmente. 

Liberdade de não participação: Afirmamos a garantia expressa da liberdade de recusa em 

participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma 

e sem prejuízo ao seu cuidado. 

- Dos riscos e benefícios: Esta pesquisa não apresenta nenhum risco eminente para o 

entrevistado. Todavia, em caso de desconforto ou insatisfação por algum motivo, peço que se 

manifeste para que possamos remediar qualquer incômodo. 

  

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Rafael Aparecido Mateus de Barros 

Pesquisador Responsável 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ______________________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º 

de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo “DIRIGINDO A QUIMERA: A morfologia do trabalho dos motoristas do 

transporte coletivo de Goiânia”. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador 

Rafael Aparecido Mateus de Barros sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à 

qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

_______________________________________________________ 

Local e data 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 

 

 

Goiânia,            de                                      2014. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 


