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Resumo

O propósito deste estudo foi investigar indicadores do envolvimento de motoristas de 

ônibus urbano em acidentes de trânsito. Relacionamos esse envolvimento em acidentes 

com vários dos indicadores apontados pela literatura da área, incluindo a dimensão de 

tempo daqueles motoristas, tal como expressa no Inventário Zimbardo de Perspectiva 

Temporal (IZPT), pois estudos anteriores constataram que pessoas mais ligadas ao 

presente relatavam maior propensão de risco ao dirigir. Um questionário foi aplicado a 

457 motoristas de ônibus de Natal, contendo perguntas sobre atuação profissional, 

características sociodemográficas dos participantes e os itens de perspectiva temporal,

respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert. Dentre os indicadores investigados, 

verificamos que os melhores preditores relativos aos acidentes de trânsito foram:

preocupar-se com dirigir atrasado, com problemas familiares e com o próprio sono; 

fazer horas extras; reclamações de passageiros, trabalhar durante as férias e "colocar" 

atestados médicos. Já em relação à perspectiva temporal dos motoristas, a sub-escala de 

“presente combinado” mostrou uma relação positiva com o envolvimento em acidentes 

de trânsito, e a de “futuro” uma relação negativa, em ambos os casos conforme o 

sentido esperado, ainda que os efeitos não tenham sido estatisticamente significativos. 

As variáveis preditoras selecionadas indicaram que os acidentes de trânsito estão 

principalmente associados a fatores situacionais, os quais podem ser evitados através da 

melhoria das condições de trabalho dos motoristas profissionais e das políticas 

organizacionais e públicas, considerando que os acidentes de trânsito devem fazer parte 

dessas iniciativas nas áreas de saúde e segurança pública.

Palavras-chave: acidentes de trânsito; motoristas de ônibus; Natal; indicadores 

situacionais; perspectiva temporal.
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Abstract

The purpose of this study was to investigate indicators of urban bus drivers involvement

in transit accidents. We analyzed their involvement in accidents in relation to several 

indicators suggested by the literature, including the temporal dimension of those bus 

drivers, as expressed in Zimbardo's Time Perspective Inventory (ZTPI), for previous 

studies have shown that people more present time oriented revealed greater tendency to 

engage in risk driving. A questionnaire was applied to 457 bus drivers of the city of 

Natal, RN, Brazil, with questions about participants socio-demographic information,

their professional performance and items on time perspective, presented in a five points 

Likert type scale. Among the indicators analyzed, the best predictors of traffic accidents 

were: worried about not being on schedule, family problems, and falling asleep; to work 

overtime, passengers complaints, work while on vacations and medical leaves. In regard 

to drivers' time perspective, the sub-scale of "combined present" showed a positive 

relationship with involvement in transit accidents, while the future scale a negative one, 

in both cases in accordance with the expect direction, even though the effects have not 

been statistically significant. The selected predictive variable indicate that traffic 

accidents are mainly associated to situational factors, that could be prevented through 

the betterment of work conditions of the bus drivers and other organizational and public 

policies, since transit accidents should be part of initiatives in the areas of health and 

safety.

Keywords: transit accidents; bus drivers; Natal; situational determinants; time

perspective.
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1. Introdução 

1.1. Transporte Público de Passageiros 

O transporte urbano no Brasil tem passado por grandes transformações nos últimos 

sete anos, principalmente com o surgimento do transporte opcional (meio de transporte 

legalizado pelo órgão gestor, conhecido em algumas cidades brasileiras como peruas, 

bestas, ligeirinhos) e do transporte clandestino (definido como sendo aquele que não 

cumpre obrigações trabalhistas e/ou qualquer outra regra proposta pelo órgão gestor do 

Transporte Público de Passageiros), os quais têm como objetivo cumprir de forma mais 

rápida os itinerários do transporte tradicional em várias cidades do Brasil. 

 O transporte público perdeu, entre os anos de 1994 e 2001, 25% dos seus 

passageiros para o transporte clandestino (Federação Nacional das Associações de 

Funcionários do Detran, 2002). O transporte opcional surgiu como forma de suprir as 

falhas do transporte urbano tradicional (permissionárias em Transporte Público 

Coletivo, devidamente inserida na regulamentação definida pelo órgão gestor), trazendo 

como principal atrativo a rapidez do transporte, e mais recentemente em algumas 

cidades como Natal, também, uma tarifa promocional inferior ao valor cobrado no 

transporte tradicional. Mas, junto à promessa da rapidez, os problemas surgiram, como 

falta de uma legislação específica para estabelecer normas e critérios de funcionamento 

para esse tipo de serviço; falta de conforto aos passageiros; inexistência de políticas de 

treinamento para os motoristas e adoção de um processo de seleção de forma 

estruturada.
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Para os empresários de transporte público, o setor está em crise e os indicadores são 

vários: a queda do número de passageiros transportados caiu de 12% entre 1998 e 1999 

(Associação Nacional do Transporte Público, 2000). Esse é, provavelmente, o indicador 

mais importante para os empreendedores do setor, pois ele é responsável pela 

movimentação da renda. A queda tem sido explicada pelo aumento do transporte 

informal (que pode ser clandestino ou opcional); uso irracional de veículos particulares; 

altos índices de desemprego; avanço nos sistemas de comunicação e informática e 

aumento dos deslocamentos a pé.

A análise que é feita desse indicador pelo setor em questão é atribuída aos fatores 

externos das organizações, como se os fatores internos não fossem, também,

responsáveis pela crise do setor.  Podemos pensar até que ponto a diminuição do 

número de transportados não está relacionada às deficiências do transporte formal, em

vez de atribuir ao aumento do transporte informal.  Antes do surgimento do novo tipo de 

transporte (opcional), a demanda de passageiros era superior a oferta do transporte 

formal (ônibus), fazendo-nos pensar numa prestação de serviços falha quanto à 

eficiência e eficácia no atendimento à população. 

Com a queda do número de passageiros, os indicadores “quilometragem produzida” 

e “índice de passageiros por quilômetro” caíram entre 1994 e 1999 (sendo de 28% a 

queda do índice de passageiros por quilômetro). A idade média da frota de veículos 

aumentou de 4,23% para 4,69% em 1999, a qual é justificada pelos empresários como

reflexo da queda sistemática da receita.

Percebe-se que são vários os desafios do transporte público,  tais como: garantir 

a prioridade dos sistemas públicos de transporte, em termos financeiros e operacionais; 

reconquistar a confiança da população; melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

além de aumentar a eficiência da operação; reduzir os custos e garantir tarifas 
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suportáveis; conquistar novos públicos e conseguir a participação da iniciativa privada e 

da sociedade (12º Congresso Nacional de Transporte e Trânsito, 1999). A partir do 

exercício profissional da autora  em uma das empresas de transporte público da cidade 

de Natal como psicóloga do trabalho e dos relatos de profissionais da área do setor 

referido, observou-se que os empresários do setor têm um discurso voltado aos desafios 

listados, mas, as políticas internas das organizações diferem do discurso, decisões como

diminuição do investimento na frota de veículos, realização de treinamentos

desarticulados das políticas de recursos humanos e planejamento estratégico da 

empresa, favorecendo assim deficiências da operação no atendimento de qualidade às 

pessoas e conflitos interpessoais entre motoristas e chefias. As atitudes dos empresários

parecem distorcer a percepção da crise no setor de transportes, na medida em que falta 

uma análise nos multi-níveis, ou seja, no indivíduo, na organização e na conjuntura, e 

uma articulação desses níveis. 

Faz-se necessário pensar no transporte público sustentável, uma vez que ele está 

inserido numa sociedade que deveria visar um desenvolvimento igualmente sustentável, 

a qual deve aceitar como modelos complementares deste sistema o ciclismo e pedestres 

como comodidade da mobilidade individual (Lowe, 1991). Enquanto na maioria das 

cidades brasileiras as ciclovias ainda não têm os seus espaços nas vias e, quando os têm

são usados com o fim de lazer, em países como China, Índia e Holanda o ciclismo faz 

parte de suas estratégias de transporte.
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1.2. Objetivos 

Este estudo tem como propósito investigar indicadores do envolvimento de 

motoristas de ônibus urbano em acidentes de trânsito, recebimento de multas e pontos 

na carteira de motorista.

I- Examinar a existência da relação entre as variáveis critério (envolvimento em

acidentes de trânsito, quantidade de acidentes, multas e pontos na carteira de motorista)

e as variáveis antecedentes de tipo: 

a) Situações potencialmente preocupantes, identificadas por indicadores como

dirigir atrasado, problemas familiares e motoristas de carro de passeio (conforme o item

57 do apêndice A); 

b) Efeitos das políticas das organizações empregadoras, representadas neste 

estudo pelo hábito do motorista fazer horas extras, número de horas extras ao mês,

participação em treinamentos/palestras oferecidas no último ano, reclamações de 

passageiros, advertências ou suspensões, ordens de serviços, atestados médicos e 

trabalho em férias (conforme os itens 68 ao 78 do apêndice A);

c) Experiência profissional, expressa nesse trabalho por tempo total de 

habilitação, tempo nas categorias A, B, C, D e E1, tempo de empresa, de turno e de linha 

(conforme os itens 61 ao 67 do apêndice A);

1 A categoria A diz respeito ao condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro 
lateral;  na categoria B o condutor é de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso 
bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda oito lugares, 
excluído o do  motorista. A categoria C corresponde ao condutor de veículo motorizado em transporte de
carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas. A categoria D refere-se ao
condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, 
excluído o do motorista. A categoria E refere-se ao condutor de combinação de veículos em que a 
unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou 
articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, 
ou, ainda, seja enquadrada na categoria trailer.
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d) Perspectiva Temporal dominante em motoristas participantes deste estudo 

com base no Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (IZTP; Zimbardo, P. & 

Body, J., 1999 / Zimbardo, Keough & Body, 1997).

1.3. A rotina dos motoristas de ônibus

Se dirigir alguns minutos durante o dia para ir ao trabalho ou levar os filhos à 

escola já é um sofrimento para algumas pessoas, imagine ter como ofício ser motorista

de transporte público de passageiros no Brasil. De acordo com a literatura da área

(Fundação Joaquim Nabuco, 1982; Mendes, 1999; SEST, 2001) e das matérias

jornalísticas divulgadas em meios de comunicação, ser motorista de ônibus no Brasil é 

ter que conviver com condições precárias de trabalho, por exemplo, as jornadas 

excessivas de trabalho que podem chegar a 12 horas diárias, as noites mal dormidas,

hábitos alimentares inadequados, assaltos e assassinatos durante a jornada de trabalho 

(basta lembrar do caso da  linha de ônibus 174 na cidade do Rio de Janeiro, no ano 

2001, divulgado no Jornal Nacional e nos meios de comunicação escrita como a revista 

Veja, o fato da passageira grávida e o seqüestrador que foram mortos em abordagem

errada da polícia carioca). No Brasil, as preocupações constantes do profissional do 

volante em cumprir os horários estabelecidos pelas rígidas escalas de trabalho das 

empresas de transporte, o temor do envolvimento em acidentes de trânsito, sob risco de 

perder o emprego e a permanente concorrência com o transporte opcional, também,

compõem parte da lista de preocupações do motorista do transporte público. Os 

condutores do transporte de passageiros são responsáveis por transportar cerca de 70% 

da população das cidades (Gouvêa, 1992), porém, ainda, falta muito para termos um

sistema de transporte eficiente. A começar por ações por parte das autoridades e dos 

empresários do setor  para amenizar as condições precárias desses trabalhadores que 
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têm em seu ambiente de trabalho uma situação de estresse permanente, e garantir um

trânsito seguro para a população em geral.  Em 2001, um Projeto de Lei do Senado (Nº 

29) propôs a fixação da jornada de trabalho dos motoristas dos transportes coletivos 

urbanos para 6 horas, mas, o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o 

Projeto de Lei do senado, por entender que a jornada deve continuar através dos 

Acordos e Convenções Coletivas, argumentando a grande diversidade do ambiente de 

trabalho nas diferentes cidades brasileiras. Por exemplo, em Brasília, a jornada de 

trabalho é de 6 horas, já no Rio de Janeiro e Florianópolis é de 6 horas e 40 minutos,

enquanto que em Natal e Fortaleza é de 7 horas e 20 minutos.

A jornada de trabalho do motorista profissional nos serviços de transporte 

coletivo urbano de passageiros difere nas cidades brasileiras, sendo estabelecida através 

de Acordos e Convenções Coletivas dos Rodoviários, os quais baseiam-se na realidade 

do trânsito de cada cidade. Essas convenções tratam sobre horas extras, que estão em

conformidade com as necessidades da empresa e os limites legais.

Na cidade de Natal, os motoristas trabalham em qualquer veículo da empresa,

em qualquer horário e linha, ficando a critério da organização, mais precisamente do 

departamento de operações, que é o responsável por organizar a escala de trabalho 

desses operadores, bem como, fazer os remanejamentos necessários. Os motoristas

trabalham em 2 turnos, manhã e tarde e, em  algumas empresas, ainda têm um terceiro 

turno, chamado de “carro reforço”. Os motoristas do carro reforço também obedecem às 

7h 20min estabelecidas pela convenção, porém, essas horas são distribuídas ao longo do 

dia, têm um intervalo de trabalho, de forma a preencher sua jornada nos horários de 

rush.  Na visão dos gerentes dessas empresas, as vantagens do carro reforço referem-se

ao retorno financeiro, menor custo nos horários de maior fluxo de veículos e melhor

desempenho operacional, já que existe um maior número de veículos nos horários de 
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pique, uma frota normal nos horários intermediários.  A folga dos condutores é de um

dia na semana, porém os motoristas que trabalham o dia inteiro (turnos da manhã e 

tarde) têm 2 dias de folga (sábado e domingo).

Em relação à postura profissional, as empresas solicitam a seus motoristas que 

cheguem ao trabalho de 15 a 20 minutos, antes do horário do início da jornada, com o 

objetivo de ter um tempo mínimo de vistoriar o veículo antes de sair da garagem ou do 

terminal. Caso o condutor observe alguma anormalidade durante a vistoria, deve fazer 

uma ordem de serviço ou até mesmo recusar a sair no veículo, caso o ônibus esteja sem

condições de operação. Quando ocorrer pane durante a jornada de trabalho, o motorista

é orientado a não seguir viagem, ligar para setor de manutenção da empresa, solicitando 

socorro e transferir os passageiros transportados para outro carro da empresa. É dever, 

também, de qualquer motorista parar para transportar passageiros, quando outro ônibus 

da empresa em que trabalha estiver quebrado. É exigido do condutor uniforme e higiene 

pessoal, como cabelos devidamente cortados e barba feita. Não é permitido o uso de 

adereços como brincos, chapéus ou bonés.

Em relação à ocorrência de danos no veículo, a empresa avalia cada caso e 

sempre que se tratar de uma situação culposa por parte do condutor, este é penalizado, 

através do pagamento do valor da reforma necessária ao veículo.

Em caso de acidentes, os motoristas são orientados a permanecer no local, não 

deslocando o veículo até a chegada do perito ou fiscal da empresa. Ao mesmo tempo,

deve avisar a empresa sobre o acidente, não tendo nenhuma autonomia para resolver 

sozinho a situação. Ocorrendo vítimas, tem o dever de socorrer providenciando 

transporte através de terceiros.  Deve, ainda, procurar testemunhas em seu favor, 

anotando nomes e endereços dos mesmos. Os motoristas são instruídos sobre o Artigo 

301 do Novo Código Nacional de Trânsito, que diz: “ ao condutor do veículo, nos casos 
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que resultem em vítimas não se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá fiança, se 

prestar socorro pronto e integral à vítima”.

As multas de trânsito durante o horário de trabalho do motorista são de 

responsabilidade do condutor.  A empresa é quem recebe a notificação da multa e tem

15 dias para informar ao Detran quem é o infrator para que a transferência dos pontos 

seja efetuada. Em algumas empresas é negociado com o motorista um parcelamento da 

multa e a possibilidade de recorrer da mesma.

O acesso desses motoristas à empresa é normalmente através de um processo de 

seleção de pessoal, o qual é composto de um teste prático de direção, avaliação 

psicológica e médica.  Os candidatos podem deixar o seu currículo na assessoria de 

recursos humanos da empresa ou serem encaminhados pelos funcionários ou diretores. 

As empresas têm alguns requisitos iniciais para o processo de seleção, como ter 2 anos 

de experiência profissional, não ter mais de 45 anos, ter no mínimo 1º grau, dentre 

outros.  O processo de seleção obedece etapas eliminatórias, iniciando pelo teste prático 

de direção e finalizando pela  avaliação médica. Ao final, o responsável pelo setor de 

tráfego escolhe os motoristas que vão fazer parte do quadro funcional. Ao entrar na 

empresa, os motoristas são submetidos a um treinamento introdutório, o qual visa 

fornecer informações sobre o funcionamento da organização, integrar o novo 

funcionário e conscientizar quanto aos seus direitos e deveres.  Algumas empresas

entregam nessa ocasião um manual para os motoristas e cobradores, constando normas

disciplinares da organização, bem como, atribuições do cargo. As empresas distribuem

seus condutores por terminais e linhas, e delega aos fiscais e despachantes a fiscalização 

dos mesmos, os quais são acompanhados por uma ficha funcional que contém todas as 

ocorrências do condutor, como as faltas, acidentes, advertências e suspensões. Essas 

fichas são muito usadas nas empresas da cidade de Natal para justificar as demissões.
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O cargo de motorista de ônibus urbano é bastante almejado pelos caminhoneiros

e demais profissionais do volante, uma vez que é exigida baixa escolaridade e um

salário razoável para o grau de instrução.  Atualmente, na cidade de Natal, um motorista

ganha R$ 845,99, tem direito a gratuidade no transporte coletivo urbano e 8,8% do 

salário recebido em vale alimentação. Os motoristas podem ganhar em torno de R$ 

1.000,00 com horas extras, diferente de outros setores como o comércio, o qual  tem

uma carga horária equivalente e paga a seus funcionários de 1 a 2 salários mínimos.

As instalações físicas das empresas deixam a desejar, seus terminais, em sua 

maioria, não apresentam água tratada nem instalações sanitárias adequadas. A 

alimentação é terceirizada, isentando algumas empresas de qualquer cuidado com

nutricionistas. Alguns terminais não têm local para alimentação nem  um espaço próprio 

para  o período de descanso dos condutores.

1.4. Alguns estudos sobre motoristas de ônibus 

Os estudos que versam sobre a atividade profissional de motoristas de ônibus 

ainda são incipientes no Brasil. Os primeiros congressos nacionais de Psicologia do 

Trânsito segundo Rozestraten (1988), foram realizados a partir de 1982, mas a inserção 

do psicólogo nessa área surgiu na década de 60, quando estes eram contratados apenas 

para aplicação de testes psicológicos em motoristas e candidatos a motoristas

profissionais. Porém, em nível mundial já existem alguns centros de pesquisa sobre o 

comportamento no trânsito. Na Espanha, por exemplo, a Psicologia aplicada à seleção 

de condutores  é centenária, suas ações vêm contribuindo para um trânsito mais seguro 

naquele país (Tortosa & Montoro, 2002). Os estudos sobre motoristas profissionais têm

um caráter particular em relação aos demais condutores e pedestres, uma vez que esses 

condutores são profissionais em plena atividade, ou seja, seus comportamentos - 
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deslocamentos no trânsito ocorrem em seu próprio ambiente de trabalho, estando, 

portanto, na interface da Psicologia do Trabalho versus a Psicologia do Trânsito, 

embora na literatura, ainda seja freqüentemente abordada ora em uma ora em outra área. 

Ressalta-se um estudo na cidade do Rio de Janeiro, realizado por Ramos (1991) 

e outro em Recife, pela Fundação Joaquim Nabuco (1982), os quais corroboraram as 

precárias condições de trabalho dos motoristas de ônibus urbano, revelando como

resultados a falta de sanitários nos pontos finais, jornadas excessivas, pressões para 

cumprimento de horários de viagem, e relacionamentos conflituosos com passageiros e 

chefias. Cavalcanti (1996) realizou um estudo em Belo Horizonte sobre os reflexos das 

condições de trabalho dos condutores do transporte público de passageiros, e observou 

que alguns estressores ambientais, como o ruído (em especial oriundo do motor,

localizado na parte dianteira do veículo) é responsável por uma exposição dos 

motoristas a ruídos superiores em decibéis, considerado risco potencial para surdez 

ocupacional. Outras fontes geradoras de ruído como o barulho dos passageiros, buzina, 

ruído da porta automática e trânsito, ocasionaram distúrbios emocionais como irritação 

e dificuldade de concentração, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, problemas

digestivos e cardiovasculares, decorrentes do estresse e até mesmo da perda auditiva. 

Ainda, nesse estudo, foi destacada a temperatura excessiva, a qual o motorista encontra-

se exposto como causa de varizes, desidratações e estresse, além de aumentar a 

irritabilidade e diminuir a concentração. Já à iluminação inadequada são atribuídos 

problemas de visão e cansaço; a posição incorreta dos condutores nos bancos dos 

veículos  tem causado problemas de coluna, hemorróidas, varizes, problemas renais e 

fadiga muscular. Por fim, a exposição contínua a poluentes atmosféricos,

principalmente os provenientes de escapamentos dos veículos (monóxido de carbono) e 
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poeiras (pó do asfalto), o contato com passageiros e pressão decorrente das exigências 

de cumprimento dos horários levam a desequilíbrios psico-emocionais.

Um estudo realizado no Distrito Federal por Silva (1999) investigou os 

comportamentos inadequados dos motoristas de ônibus, a partir do itinerário urbano, os 

estressores ocupacionais e estratégias de enfrentamento, indicando que o tempo

despendido durante as viagens, especialmente em eventos do trânsito, ou quando ocorre 

atraso nas viagens, mostra-se como característica marcante na predição de 

comportamentos inadequados do motorista. O estudo de Silva também confirma, por 

meio dos relatos dos próprios motoristas, a preocupação com cumprimento de horários, 

característica dos estudos de Ramos (1991) e Fundação Joaquim Nabuco (1982), sendo 

visto como possível elemento estressor do ambiente de trabalho dos motoristas,

sugerindo que essa preocupação ocorre e afeta-os de forma negativa. 

A questão do transporte público de passageiros está inserida num contexto maior.

Podemos pensar em responsáveis e co-responsáveis pela qualidade do trânsito, ou seja, 

desde políticas públicas frente à problemática até o dia-a-dia dos motoristas

profissionais.  As estratégias adotadas pelos empresários do setor de transportes e pelos 

próprios motoristas podem ser diferentes, mas parecem convergir para uma mesma

direção: da diminuição dos acidentes de trânsito.
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2. Os acidentes de trânsito e seus possíveis determinantes 

2.1. Acidentes de trânsito e o risco de dirigir 

Ao mesmo tempo em que o Brasil é reconhecido mundialmente em atividades 

desportivas como futebol e voleibol, também é recordista mundial em acidentes de 

trânsito. As vítimas de trânsito vão desde os milhares de anônimos até personalidades 

famosas, como é o caso do nosso ex-presidente Juscelino Kubistchek, morto em agosto 

de 1976. O Departamento Nacional de Trânsito registrou em 1997 mais de 30 mil

mortes no trânsito e cerca de 260 mil feridos. Essas estatísticas devem revelar a 

realidade apenas parcialmente, pois sabe-se como é difícil registrar o número de 

acidentes no trânsito, haja vista que não é em todos os acidentes que as autoridades de 

trânsito são chamadas ao local, deixando de ser feito o boletim de ocorrência e de ser 

contabilizado o acidente nas estatísticas oficiais. 

Após 5 anos da implantação do Novo Código de Trânsito Brasileiro (Souza, 1997), 

algumas mudanças ocorreram no comportamento dos motoristas e das autoridades, 

como a municipalização do trânsito, o aumento do rigor das multas e punições, os quais 

contribuem para um maior controle individual dos infratores, na medida em que as 

multas são vinculadas ao motorista e não mais ao veículo, como era antes do Novo 

Código de Trânsito. Entretanto, o Código ainda apresenta falhas, por exemplo, a falta de 

clareza quanto a quem deve aferir as sinalizações das vias e rodovias, ocasionando a 

anulação de muitas multas de trânsito.  Além disso, o Artigo 281, do Código de Trânsito 

Brasileiro, não está sendo obedecido quanto ao prazo de 60 dias para notificação do 
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auto de infração ao condutor. Em função disso, muitas multas têm sido contestadas 

pelos motoristas e anuladas. Em Teresina, o sindicato dos taxistas entrou com ação na 

delegacia do consumidor reivindicando a anulação de todas as multas emitidas,

aproximadamente, 30 fotossensores instalados, segundo o sindicato de forma irregular 

na capital (Confederação Nacional do Transporte, 1999). 

Os efeitos do Novo Código de Trânsito na cidade de Natal podem ser vistos nas 

estatísticas do Detran (1997; 2002).  O número de mortes em acidentes no trânsito caiu 

em mais de 50 % entre os anos de 1997 e 2001, tendo ocorrido 116 mortes em 1997 e 

55 em 2001. O número de atropelamentos também caiu entre os anos de 1997 e 2001, 

de 807 para 475.

Vale ressaltar o desenvolvimento de projetos na área de educação para trânsito e 

transporte desenvolvido nas escolas da cidade de Natal e de campanhas educativas 

promovidas pelo Detran e  Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, como

exemplo, a de orientação sobre travessia nas faixas de pedestres nas ruas de Natal, 

mobilizando pedestres e motoristas em relação ao respeito a vida.  Campanhas

educativas são importantes na redução de acidentes de trânsito, mas mudam o 

comportamento apenas temporariamente.  Infelizmente, ainda falta muito para que seja 

alcançada a segurança do trânsito nas cidades brasileiras, faltam ações interligadas nos 

níveis municipal, estadual e federal, pois o sistema nacional de trânsito é o conjunto de 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Art. 5º, 

Código Brasileiro de Trânsito).

O trânsito é vivido pelas pessoas no Brasil como sendo uma apropriação privada de 

um espaço público. É comum percebermos isso na forma de dirigir das pessoas, elas 

agem como se fossem donas das ruas, estacionam carros em calçadas e desrespeitam as 

faixas de pedestres, provocando o número absurdo de acidentes no trânsito e vítimas
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fatais. Dirigir é um sinal de status, um símbolo de poder e sexualidade, um meio de 

individualismo e um instrumento para estabelecer independência (Zimbardo, Keough & 

Body, 1997). 

É importante destacar nesse cenário, o transporte coletivo, o qual é considerado pela 

Constituição Federal como sendo um dos serviços essenciais à população (Art. 30, V, 

Constituição Federal). Porém, o modelo atual do transporte urbano é inadequado para 

nossa sociedade, na medida em que enfrentamos problemas como o crescimento

desordenado das cidades, os danos ambientais causados por esse tipo de serviço, a 

qualidade do atendimento e eficiência da operação dos veículos muito aquém do 

esperado pela população, bem como, a falta de incentivo do poder público no setor. Os 

motoristas de ônibus e microônibus da cidade de Natal são os campeões em multas de 

trânsito.  Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, para cada grupo de 100 ônibus 

e microônibus são registradas 98,79 multas por ano (Tribuna do Norte, 2002). 

O uso do álcool antes de dirigir, velocidade excessiva e problemas de sono são 

alguns dos fatores associados aos acidentes de trânsito encontrados na literatura. Um

levantamento epidemiológico do padrão e queixas de sono em motoristas de ônibus pelo 

Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina revela que 60% de um

total de 400 motoristas, caracterizados como sendo do sexo masculino e pertencendo às 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil apresentam pelo menos uma

queixa ou problema de sono (Serviço Social do Transporte & Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte, 2001). Esse índice foi entendido como sendo elevado, 

uma vez que as características de trabalho, como jornadas irregulares, folgas ínfimas e 

locais desconfortáveis para dormir, influenciam no estado de alerta dos motoristas

durante o horário de trabalho. Ainda, nesse estudo, outro dado merece destaque: o relato 

de 16% dos motoristas entrevistados, os quais assumem dormir/cochilar enquanto 
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dirigem, com uma média de 8 cochilos por percurso. E quando os mesmos são 

interrogados se conhecem algum colega que já dormiu/cochilou enquanto dirigiam, a 

resposta aumenta para 56%.  Esse dado chama atenção para o cuidado existente, por 

parte dos profissionais do volante, em preservar a imagem  de um bom motorista, pois 

está em jogo o seu trabalho, não sendo fácil para eles tornar pública tal situação. O fato 

dos motoristas dessa pesquisa não terem sido identificados parece não ter diminuído o 

medo de virem a ser vistos pelas pessoas como indivíduos não cumpridores de seu dever 

como profissional, alguém irresponsável com a sua vida e de centenas de pessoas que 

são guiadas por ele. Para esses condutores é a imagem do bom profissional que deve ser 

mantida, mesmo que seja apenas na imaginação.  Quando é para falar de um colega, é 

mais fácil, pois é o outro, não sendo necessário tanto pudor. É importante pensar no 

custo social dos distúrbios do sono. Indiretamente o custo deve ser altíssimo, já que a 

falta de sono provoca dificuldades de raciocínio e de memória, cansaço e alteração do 

humor, aumentando os riscos do envolvimento em acidentes de trânsito, em problemas

sociais e familiares.

É preciso cuidado ao analisar de quem é a responsabilidade, para não cairmos na 

tentação de achar que o motorista que dorme/cochila ao volante é o único culpado por 

esse ato.  Será dele mesmo a culpa? Será que é opção desse profissional, ou são as 

circunstâncias impostas pela empresa em que trabalha? Do outro lado da história estão 

os empresários obcecados pelo lucro.  Os discursos dessas pessoas, na maioria das 

vezes, primam pela qualidade do serviço a ser oferecido, procuram em sua fala 

demonstrar o reconhecimento dos profissionais, com políticas de incentivo, participação 

nos lucros, investimento em treinamentos e benefícios. Mas esquecem a ênfase dada ao 

lucro, deixando implícito que o bom profissional não deve apresentar atestados médicos

nem faltas injustificadas.  O incentivo à prática de horas extras é visto como parte do 
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trabalho, pois proporciona ao trabalhador uma renda adicional, bem como diminui os 

custos dos empresários na contratação de pessoal. Ressalta-se, claro, que algumas

empresas não compartilham dessa visão mas, infelizmente, no Brasil a maioria delas 

ainda tem essa prática, até mesmo por falta de uma gestão mais qualificada no setor de 

transportes.

É fato que os acidentes de trânsito têm multideterminantes, e quando falamos em

motoristas profissionais, podemos exemplificar ainda a cultura vigente da organização, 

as políticas internas e as condições de trabalho, uma vez que o condutor no momento

que está ao volante além de ser um cidadão, também é um empregado com deveres e 

direitos. Entendendo o envolvimento em acidentes de trânsito numa visão 

multidimensional, observamos que pode ser estudado por várias áreas do conhecimento,

e influenciado por fatores tão distintos como ilustrado na Figura 1. 
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Envolvimento em acidentes 
de trânsito 

-Número de acidentes de
trânsito
-Número de multas 
-Pontos na carteira

Condições ambientais 

Condições da via; 
Ruído;
Luminosidade;
Temperatura extrema

Efeitos das 
políticas das 
organizações
-Cultura vigente; 
-Políticas de 
socialização;
- Conduta disciplina 
(advertência,
suspensão);
-Treinamentos;
-Horas extras; 
-Trabalho em 
férias.

Perspectiva temporal do indivíduo 

Motorista orientado para o 
presente;

Motorista orientado para o futuro

Experiência
profissional
-Tempo de 
habilitação;
-Tempo de 
empresa
-Tempo de turno 
-Tempo de linha.

Condições sociais 

Violência ; 

Relacionamento com os 

passageiros;

Relacionamento com cobrador; 
Relacionamento com demais

Situações
Potencialmente
preocupantes
Sono;
Reclamações de 
passageiros;
Dirigir atrasado 

Características
sociodemográficas

-Idade do condutor; 
- Estado civil; 
- Número de filhos; 
- Escolaridade; 

Atividade secundária

Condições do 
veículo
-Problemas
mecânicos;
-Ordem de 

serviço.

Figura 1. Fatores associados a acidentes de trânsito 

2.2. Investigando condições indicadoras associadas a acidentes de trânsito. 

Entendendo o envolvimento em acidentes de trânsito através de seus multi-

determinantes, focalizou-se um número limitado de indicadores, dadas as limitações

inerentes a qualquer investigação. Em relação às características sociodemográficas do 

motorista, foram investigados dados como idade do condutor, estado civil, número de 

filhos, dentre outros.  No que diz respeito aos efeitos das políticas das organizações, 
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fatores como participação em programas de treinamento, trabalho em férias e conduta 

disciplinar foram estudados. Também foi investigada a experiência profissional dos 

condutores, mais precisamente tempo de habilitação, tempo de empresa, de turno e de 

linha. Sabe-se que no dia-a-dia dos condutores muitas são as situações potencialmente

preocupantes (Cunha, 2003; Silva, 1999), para isso alguns indicadores foram listados 

como preocupação em cumprir horários, com assaltos, com fiscais da empresa, dentre 

outros.

Outro aspecto vem sendo inserido como um dos determinantes no 

comportamento de dirigir e no envolvimento em acidentes de trânsito é a perspectiva de 

cada ser humano tem uma forma de lidar com a idéia de tempo. Para a maioria das 

pessoas, o relógio é como uma bússola em suas vidas. “Será que vai dar tempo para 

fazer isso? Não tenho tempo! O tempo voa!”. Frases como essas fazem parte do nosso 

cotidiano.  O “tempo” virou desculpa para muitas situações nas quais as pessoas não 

conseguem realizar seus compromissos, pois passam a assumir uma atitude escrava 

frente ao relógio. O interessante é observar como elas vivenciam diferentemente as 24 

horas do dia;  a questão não parece ser o “tempo” em si, mas a forma como lidamos

com ele.  Pinheiro (2002) chama a atenção para a importância da dimensão temporal

para a compreensão das relações pessoa-ambiente, pois a perspectiva temporal

influencia nossas crenças e ações.  Saber o valor do tempo para cada pessoa parece ser o 

caminho. “Em toda parte, o tempo regula as vidas e a subsistência humana. A principal 

diferença entre a sociedade tecnológica e não tecnológica é que, na primeira, o tempo

está regulado com precisão de hora e minutos” (Tuan, 1983).

Para Sommer (1979), as pessoas vivenciam o ambiente diferentemente em

unidades iguais de tempo. A vivência ambiental ocorre seguindo alguns atributos: 1) 

Duração - a quantidade de tempo que uma pessoa passa num determinado ambiente; 2) 
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Ritmo - a rapidez com que as pessoas se movem ou que os eventos passam (um lago é 

visto diferentemente quando percebido a 100 km por hora do que quando se passeia a pé 

em suas margens); 3) Seqüência - certos caminhos proporcionam contrastes e surpresas, 

tornando um ambiente vivo e excitante; 4) Constância - várias visitas curtas produzem

uma experiência ambiental diferente de apenas uma única visita; 5) Familiaridade - o 

visitante e o antigo morador compartilham o mesmo espaço, mas suas experiências são 

diferentes.  O tempo tem uma qualidade perceptiva, caracterizando-se numa dimensão

tão difusa que passa a ser identificada com o espaço (Sommer, 1979; Pinheiro, 2002). 

Segundo Pinheiro (2002), há dificuldade por parte de seus alunos ao realizarem

exercícios práticos sobre behavior settings. Eles evidenciavam muito mais as 

características de espaço que as de tempo. A tendência em confundir tempo com espaço 

parece fato, pois as pessoas diferem quanto à consciência de espaço e tempo, bem como

na maneira de elaborar um mundo espacio-temporal (Tuan, 1983). 

O “tempo” precisa ser entendido em uma outra perspectiva, ou seja, na 

perspectiva temporal interna. Não se trata de um tempo externo à pessoa, o que interessa 

não é o tempo em si, mas o intercâmbio entre a pessoa e seu meio ambiente (Sommer,

1979). Uma aula de estatística, por exemplo, vai ser compreendida por alunos de 

psicologia diferentemente de alunos de ciências exatas. Até mesmo uma aula de 

psicologia ambiental (nossa área de interesse) pode ser percebida de acordo com o 

momento de cada aluno. Sommer afirma que o tempo sociocultural contém marcos e 

divisores, não fluindo uniformemente como o tempo matemático (que é contínuo e flui 

homogeneamente).

Zimbardo e Body (1999) definem a perspectiva de tempo como “ a maneira com

que os indivíduos e culturas dividem o fluxo das experiências humanas dentro das 

categorias distintas de passado, presente e futuro” (p. 1272).  Após uma década de 
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estudos, eles desenvolveram um inventário de perspectiva de tempo, o qual apresenta 

confiabilidade e validade científica. De acordo com esse Inventário, existem 5 fatores

que caracterizam a perspectiva de tempo nas pessoas: passado negativo, passado 

positivo, presente hedonista, presente fatídico e futuro. O passado negativo incorpora 

um pessimismo, negação ou atitude aversiva em relação ao passado.  O passado 

positivo, como o próprio nome sugere, é uma construção positiva do passado. O 

presente hedonista percebe o prazer do momento como um estilo de vida, não há 

preocupação com o futuro, enquanto o presente fatídico acredita na imutabilidade do 

destino. E, por último, o futuro que é visto como um fator caracterizado pelo 

planejamento e realização de metas.  Dentre os resultados desses estudos, verificou-se 

que a perspectiva de tempo presente é um importante preditor do risco de dirigir e 

apresenta uma relação significativa em relação ao gênero. Os homens são mais

orientados para o presente do que as mulheres, que são mais orientadas para o futuro. 

Para Zimbardo, Keough e Boyd (1997) o risco ao dirigir inclui excesso de velocidade ao 

volante, a influência do álcool, a confiança irrestrita em sua habilidade de dirigir e ser 

voltado para a emoção do momento presente.



21

3. Método 

3.1. Participantes 

A coleta de dados realizou-se em 3 empresas de transporte público de 

passageiros da cidade de Natal, as quais não são identificadas devido o compromisso

ético assumido pela autora com as organizações, no sentido de possibilitar maior

fidedignidade nos relatos dos motoristas participantes do estudo. 

Compuseram o estudo 457 motoristas do transporte público de passageiros da cidade de 

Natal, todos do sexo masculino com idade média de 39,6 (Md= 39,00; dp= 8,16; 

mínima: 21; máxima: 77). Em relação ao estado civil, 86% (389) eram casados, 7% (34) 

separados ou divorciados, 3% (13)  solteiros, 0,4%  (3) viúvos e 2% (11) informaram

outro estado civil.  A maioria (58%) possui de 1 a 2 filhos, seguida de 28% com 3 a 4 

filhos, 9% com 5 ou mais filhos e 6% nenhum filho, ao passo que apenas 38 condutores 

(8%) exercem atividade secundária remunerada. A Tabela 1 apresenta a situação da 

escolaridade dos participantes do estudo, a qual destaca a ocorrência de condutores 

semi-alfabetizados.  Considerando os condutores que são semi-analfabetos e os que têm

o 1º grau incompleto soma-se 44% da população. Observou-se uma baixa escolaridade 

entre eles, o que é preocupante diante das atividades desenvolvidas pelos mesmos como

leitura de placas de sinalização, aproveitamento nos treinamentos e palestras oferecidas. 

Durante a coleta de dados, os condutores com baixa escolaridade foram acompanhados

individualmente pela autora, e a aplicação do questionário foi transformada em uma

entrevista semi-dirigida.
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Tabela 1 
Escolaridade dos motoristas

Escolaridade Freqüência Percentual(%)

Semi-alfabetizado 23 5,1

1º grau incompleto 178 38,9

1º grau completo 84 18,4

2º grau incompleto 89 19,5

2º grau completo 76 16,6

3º grau incompleto 1 0,2

3º grau completo 1 0,2

3.2. Instrumento 

Conforme a seção 1.2 (objetivos) foram elaboradas questões sobre características 

sociodemográficas e atuação profissional dos motoristas através de entrevistas 

exploratórias com gerentes, psicólogas e motoristas das empresas de transporte público 

de passageiros da cidade de Natal, além de registros feitos durante a experiência da 

autora no setor e da literatura da área. Junto a essas questões foi inserido um

instrumento já consolidado pela literatura internacional: o Inventário Zimbardo de 

Perspectiva Temporal (IZPT).

As primeiras 56 questões referiam-se ao Inventário Zimbardo de Perspectiva 

Temporal (IZTP), as questões 57 a 78 sobre atuação profissional e sobre dados 

sociodemográficos os itens 79 a 85 do instrumento (Apêndice A). 



23

3.2.1.  Questões sociodemográficas

Da questão 79 a 85 os conteúdos abordados são referentes às condições sócio-

demográficas dos condutores de ônibus.  Essas questões ficaram no final do instrumento

por entendermos que são questionamentos mais objetivos e diretos, não sendo 

necessário grande elaboração por parte dos respondentes. 

3.2.2. Questões sobre a atuação profissional

As questões sobre atuação profissional do motorista estão contidas nos itens 57 a 

78. O item 57 teve o objetivo de investigar a percepção dos motoristas em relação às 

situações potencialmente estressantes enquanto dirigem o coletivo. Para isso, solicitou-

se aos participantes que marcassem um “x” de acordo com o seu grau de preocupação, 

devendo a resposta ser dada em escala de quatro pontos, com os seguintes extremos: 0=

não preocupa e 3= preocupa muito. Já os itens 58, 59 e 60 tiveram a finalidade de 

levantar dados relacionados ao número de acidentes de trânsito, multas e pontos na 

carteira de motorista após a implantação do Novo Código de Trânsito Brasileiro. O item

58 teve o objetivo adicional de investigar como os motoristas percebem o seu grau de 

responsabilidade no acidente de trânsito em que esteve envolvido, devendo a resposta 

ser dada numa escala de 5 pontos, com os seguintes extremos: 0= nenhuma  e 4= total. 

Os itens 59 e 60 solicitavam aos sujeitos do estudo o ano referente às multas e os pontos 

na carteira de motorista em cada ano, tendo como marco o ano de 1998, quando passou 

a vigorar o Novo Código de Trânsito. O item 60 foi acrescido de um intervalo com o 

número de pontos na carteira de motorista, o qual foi expresso em intervalos com os 

seguintes extremos: 3-10 pontos e 16-20 pontos.  Os itens 61 e 62 investigaram o tempo
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de habilitação dos motoristas nas diferentes categorias e os itens 63 a 78 versavam sobre 

informações mais relacionadas à interação do funcionário com a organização com a qual 

tem vínculo empregatício.

3.2.3. Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal 

O Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (ou Zimbardo Time Perspective 

Inventory, IZTP) é composto de 56 itens, respondidos em escala de cinco pontos, tipo 

Likert, com os seguintes extremos: 1 = Não concordo totalmente e 5 = Concordo 

totalmente. O inventário aborda algumas crenças individuais, preferências e valores em

relação às experiências de vida. De acordo com Zimbardo e Boyd (1997) esse 

Inventário foi elaborado com base em uma década de estudos, sendo necessário para 

torna-se uma medida válida e confiável a utilização de 12 escalas oficiais como

agressividade, depressão, consideração das conseqüências futuras, questionários, 

inventários, notícias de auto-informação e medidas demográficas. Os autores 

encontraram 5 fatores, definidos como: passado positivo, passado negativo, presente 

hedonístico, presente fatídico e futuro.

3.3. Procedimento 

Cada empresa participante do estudo recebeu um ofício do Programa de Pós-

graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte solicitando permissão para 

a coleta dos dados e afirmando o compromisso de garantir o sigilo da instituição e dos 

motoristas que participariam do estudo, bem como, o comprometimento da 

pesquisadora em fazer as devoluções dos resultados obtidos no estudo (ver apêndice B).
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Os motoristas foram convocados pelo serviço de Psicologia das empresas para 

responder o questionário de pesquisa. As sessões ocorreram nas salas de treinamento

das organizações, as quais seguiam as exigências necessárias, como boa iluminação e 

ventilação adequada.

As sessões foram coletivas, variando de 2 a 20 motoristas por sessão. O 

aplicador em cada sessão fazia a leitura do instrumento e deixava a critério dos 

participantes seguir ou responder sozinho ao questionário. Em algumas sessões contou-

se com a participação de 2 aplicadores, fato que ocorria de acordo com a 

disponibilidade dos auxiliares de pesquisa, que eram alunos do curso de Psicologia da 

mesma instituição.

Foram realizadas  5 aplicações pilotos.  A primeira ocorreu com estudantes dos 

cursos de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, em que apenas o IZPT foi 

aplicado. Já as outras aplicações pilotos foram em empresas de transporte público de 

passageiros da cidade de Natal com motoristas que não iriam participar da coleta de 

dados do estudo mas, que tinham características semelhantes. As aplicações pilotos 

contribuíram para a obtenção da versão final do instrumento, principalmente em relação 

à reformulação dos itens questionados pelos respondentes. Além de ter mostrado a 

necessidade da elaboração de uma carta de apresentação aos motoristas, visando deixar 

claro os objetivos do trabalho, estabelecer o rapport e dar orientações sobre o IZPT, e 

por fim, o aprimoramento do treino com tipo escala Likert com os participantes antes de 

começarem a responder o IZPT. 
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3.4. Análise dos dados

Após conferência da digitação das informações em planilha eletrônica, a análise 

dos dados foi feita através do programa estatístico SPSS, utilizando-se as técnicas 

correlação, coeficiente de Pearson, relação de contigência ( 2 ) e comparação de médias

(teste t), para a investigação das relações entre as variáveis antecedentes e entre as 

variáveis critério e variáveis antecedentes. No estudo piloto do IZPT foi empregada

análise dos componentes principais, com rotação varimax.
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4. Resultados e discussão 

Serão inicialmente apresentados dados descritivos por blocos de indicadores, 

quais sejam: situações potencialmente preocupantes, experiência profissional e  efeitos 

das políticas das organizações empregadoras. A seguir, aqueles indicadores, incluídos 

também os resultados de perspectiva temporal dos motoristas, são relacionados às 

variáveis critério: envolvimento em acidentes e quantidade de acidentes. 

4.1.  Indicadores das situações potencialmente preocupantes 

Foram investigados 30 itens de situações potencialmente preocupantes (por 

exemplo: preocupação em cumprir horários, embarque e desembarque de passageiros). 

Conforme se pode observar na Tabela 2, dos 30 itens (contidos ao item 57 do 

instrumento, conforme Apêndice A) avaliados pelos motoristas em uma escala de 

preocupação crescente, variando de 0 (não preocupa) a 3 (preocupa muito), 19 itens 

apresentaram média acima de 2,00, valor que sinaliza  preocupação com as situações 

consideradas. As situações de maior destaque e com maior possibilidade de risco foram:

segurança dos passageiros, infração de trânsito, linha de trem, risco de acidentes, 

assaltos, ciclistas, embarque e desembarque de passageiros, defeito no veículo e 

cumprimento de horários.  As situações que menos geram preocupação foram

problemas com chefes, preocupação com fiscais da empresa e motoristas da mesma

empresa.  Entretanto, essas situações podem ter apresentado resultados muito baixos por 

terem sido censuradas pelos respondentes, uma vez que dizem respeito ( especialmente

as duas primeiras) a possíveis conflitos interpessoais com figuras de autoridade dentro 

das organizações do estudo.
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Tabela 2

Avaliação pelos motoristas das situações potencialmente preocupantes

Itens N M dp

Segurança dos passageiros 449 2,84 ,51

Infração de trânsito 456 2,75 ,68

Linha de trem 451 2,73 ,71

Risco de acidente 449 2,73 ,62

Assaltos 452 2,65 ,75

Faixas de pedestres 454 2,56 ,85

Ciclistas 455 2,52 ,74

Embarque e desembarque de passageiros 454 2,50 ,94

Defeito no veículo 452 2,50 ,86

Cumprir horários 455 2,47 ,93

Idosos 453 2,46 ,99

Saúde 451 2,45 ,97

Motoristas de carro de passeio 455 2,39 ,75

Deficientes físicos 446 2,38 1,02

Alternativos 449 2,27 ,84

Medo de perder o emprego 452 2,25 1,09

Congestionamentos 455 2,17 ,93

Contas para pagar 444 2,17 1,11

Dirigir atrasado 447 2,09 1,06

"Pardais" 442 1,92 1,24

Sono 447 1,84 1,28

Morrer trabalhando 449 1,77 1,30

Reclamações de passageiros 445 1,74 1,05

Motoristas de outras empresas 450 1,65 1,12

Problemas familiares 451 1,62 1,22

Cobrador 447 1,09 1,15

"Ligeirinhos" 445 ,98 1,12

Problemas com chefes 451 ,97 1,18

Fiscais da empresa 450 ,88 1,09

Motoristas da mesma empresa 444 ,86 1,04



29

4.2. Indicadores da experiência profissional

De um total de 457 motoristas participantes deste estudo, verificou-se que o 

tempo de habilitação nas categorias A, B e C deve ter pouca influência sobre o 

desempenho profissional, pois a maior parte da experiência profissional desses 

condutores diz respeito à categoria D. De acordo com o Novo Código de Trânsito, 

Artigo 145:

Habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículos de transporte coletivo de 

passageiros, escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher

os seguintes requisitos:

I. Ser maior de vinte e um anos; 

II. Ser habilitado:

a) No mínimo há dois anos na categoria B ou, no mínimo, há um ano na categoria C, quando 

pretender habilitar-se à categoria D;

b) No mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E; 

III. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em

situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. (Souza, 1997, p. 58-59).

Pode-se pensar em relação ao tempo de motorista na empresa atual, de quase 6 

anos, em média, como o período necessário para conseguir experiência exigida pelas 

empresas do mesmo setor, tendo em vista que as políticas de contratação de motoristas

exigem, no mínimo, 2 anos de experiência comprovada em carteira de trabalho e tempo,

também, suficiente para a empresa fazer um acordo com o condutor, pois dentro desse 

intervalo, a empresa já conhece bem os seus trabalhadores, sabe quem são os que 

desenvolvem um bom trabalho e quais as necessidades dos seus operadores.

Observa-se que os condutores com 5 anos ou mais de empresa solicitam com

freqüência um acordo para  saírem ou até mesmo continuarem por um período sem

vínculo empregatício e, posteriormente, serem contratados formalmente para com o 
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dinheiro depositado no FGTS, atendam as necessidades pessoais como compra de uma

casa ou pagamento de dívidas. 

Além da pressão econômica, como uma das razões para querer sair do trabalho, 

a exaustão emocional parece ser outra razão para esse desejo, os motoristas, além de 

colocarem as necessidades citadas anteriormente, também enfatizavam a necessidade de 

descansar um período. Essas observações foram adquiridas durante a prática 

profissional da autora no setor, assim como fruto do contato com os gestores dessas 

organizações. Será que esse intervalo de tempo não é uma das estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelos condutores, frente ao estresse do dia-a-dia de trabalho e 

das condições oferecidas pela organização, já que é possível sair da empresa, ser aceito 

em uma outra do mesmo setor e ainda receber o seguro desemprego?  Essa possibilidade 

para os condutores pode ser vista como uma forma justa de ter um descanso mais

prolongado, sem sentimento de culpa por estarem deixando o trabalho atual, pois a 

possibilidade de continuarem exercendo sua profissão noutra empresa é quase garantida. 

No que diz respeito ao tempo de permanência no turno atual, verificou-se na 

Tabela 3 que o tempo de empresa pode significar que os condutores têm uma

experiência limitada a um único turno, uma vez que é muito próximo do tempo de 

trabalho. Porém, já o tempo de permanência na linha atual é a metade do tempo de 

permanência do turno (média= 2,5 anos), confirmando a adoção de uma prática de 

revezamento dos motoristas nas empresas participantes deste estudo, o qual tem o 

intuito de levar os mesmos a terem um conhecimento global dos percursos realizados 

por todos os motoristas da empresas, pois em caso de ausência de condutor, qualquer 

motorista da empresa deve ter conhecimento suficiente da linha para substituí-lo.

Outra razão para essa política é evitar que o condutor permita o embarque de 

forma gratuita. As empresas argumentam que quanto mais tempo o condutor passa em



31

uma determinada linha, maior o número de pessoas conhecidas, facilitando o embarque

gratuito. Além disso, as empresas acreditam nessa política como um meio de evitar um

maior contato entre o motorista e o cobrador do veículo, diminuindo o risco de desvio 

da receita por parte da dupla. Se, por um lado, essa política de revezamento é defendida 

pelo setor de tráfego de algumas empresas de transporte de passageiros, por outro é 

questionada dentro das mesmas organizações pelo setor de manutenção, com base no 

aumento do número de avarias dos veículos e da falta de comprometimento dos 

motoristas, uma vez que o mesmo veículo passa a ter vários cuidadores. 

Tabela 3

Indicadores de experiência profissional

Tempo de experiência

(em anos) 

Média dp Mediana Moda Mín. Máx.

Tempo de habilitação 17,7 7,63 18,00 20 0 48

Tempo de categoria A 0,4 1,92 ,00 0 0 30

Tempo de categoria B 1,3 2,40 ,00 0 0 15

Tempo de categoria C 3,0 3,91 2,00 0 0 22

Tempo de categoria D 12,5 7,70 12,00 10 0 43

Tempo de empresa 5,8 5,80 4,00 4  1 32

Tempo de turno 5,0 5,50 3,00 4  1 32

Tempo de linha 2,5 3,50 1,00 1  1 32
Nota: os valores acima são aproximados. 

4.3. Indicadores dos efeitos das políticas das organizações empregadoras 

Observou-se na Tabela 4 que os motoristas costumam trabalhar além da sua 

jornada de trabalho, caracterizando horas extras, e mesmo quando eles estão em férias 

também trabalham alguns dias (Md= 12,28; dp= 9,35; mínimo= 0; máximo= 30). Pensar 

no excesso de trabalho como possível indicador de envolvimento em acidentes é 

razoável, uma vez que é natural que haja uma predisposição ao cansaço físico e mental

dessas pessoas.



32

A variável “atestados médicos” apresentou um resultado baixo, não atendendo à 

expectativa do estudo, no sentido de ser uma das possíveis preditoras das variáveis 

critério (diferente do número de acidentes). 

Em relação ao número de ordens de serviço (item 74), é importante considerar 

que os dados apresentam uma distribuição muito irregular, variando de 0 a 1.000 ordens 

de serviço ao ano. Observou-se durante a coleta dos dados que esse indicador gerou 

dúvida e revolta em alguns condutores. Eles relataram que não sabiam ao certo o 

número exato, explicitaram revolta por não serem atendidos em suas ordens de serviço, 

o que pode ter ocasionado como valor máximo 1.000 ordens de serviço.  A média difere 

muito do desvio-padrão, o qual foi reforçado pelo número mínimo (0) e máximo (1.000) 

bastante irregular. Se considerarmos que os valores 1.000, 200 e 150 têm como

freqüência 1 motorista, o fato pode ser visto como uma forma de protesto dos 

condutores.

Tabela 4 
Indicadores dos efeitos das políticas das organizações empregadoras 

Indicadores Média dp Mediana

 Número de horas extras dos 
motoristas

11,1 17,21 5

 Número de dias trabalhados 
em férias 

12,2 9,35 15

 Quantidade de atestados 
médicos

0,8 1,64 0

 Número de ordens de 
serviços

12,8 51,80 0

4.4. Apresentando e comparando as variáveis critério 

Neste estudo as variáveis planejadas como critério foram: acidentes de trânsito, 

representados neste estudo pelos itens “envolvimento em acidentes de trânsito” e 
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“quantidade de acidentes”; número de multas e pontos na carteira de motorista

recebidos após a implantação do novo código de trânsito. 

Conforme a Tabela 5, a variável “multa” pouco se correlacionou com “quantidade de 

acidentes”, e “pontos na carteira de motorista” foi ainda menos correlacionada com

acidentes. “Multa” e “ponto na carteira” foram investigados neste estudo porque seriam

um complemento da variável “acidente de trânsito”.  Mas como não mostraram boa 

correlação com acidentes, não se justifica mantê-las.  Observou-se, ainda, na coleta de 

dados, dificuldades por parte de alguns motoristas em distinguir se tinha ou não multas,

pois motoristas notificados que tinham entrado com recurso ainda não sabiam o 

resultado do processo. Para ser considerado multa é necessário documentar, enquanto 

que para o acidente não necessariamente.  Foi encontrada uma alta correlação entre 

multas e pontos na carteira (0,70), sinalizando tratar-se de variáveis equivalentes. Além

disso, a multa pode ser manipulada, ou seja, no momento da infração o condutor pode 

tentar burlar a aplicação de penalidades e conseguir que não seja registrada.  Assim,

dispensamos pontos e multas, pois não nos interessa tanto a burocracia e sim os 

acidentes em si.  Portanto, a variável critério a ser usada neste estudo passa a ser apenas 

acidentes de trânsito, seja na forma de variável discreta “ envolvimento em acidentes” 

(sim/ não, conforme item 58, Ver Apêndice A) ou quantidade (número) de acidentes em

que esteve envolvido. 

Tabela 5 
Variáveis critérios e sua correlação com quantidade de acidentes

r P N

Multas de trânsito ,167 ,000          456 

Pontos na carteira de 
motorista

,098 ,037 453
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4.5. Envolvimento em acidentes de trânsito como variável critério

4.5.1. Situações potencialmente preocupantes

Dos 30 indicadores que relacionavam as situações potencialmente preocupantes 

com o envolvimento em acidentes de trânsito, observou-se através da comparação das 

médias pelo teste t, que os resultados significativos foram: dirigir atrasado (p < 0,01), 

sono (p < 0,01) e problemas familiares (p < 0,05), conforme se observa na Tabela 6. 

Dirigir atrasado pode ser gerador de estresse, uma vez que favorece ao motorista

maior dispersão com as situações ocorridas em seu entorno mais próximo (o ônibus) e 

com o trânsito, podendo levá-lo a fazer uso de mecanismos de controle para lidar com

essa situação, do tipo: frear bruscamente, parar fora do ponto, dirigir acima da 

velocidade média permitida e fazer ultrapassagens perigosas.  Silva (1999)  verificou 

que o tempo gasto durante as viagens do motorista, principalmente em eventos no 

trânsito, ou quando ocorre atraso nas viagens, é uma característica relevante na predição 

de comportamentos inadequados do motorista, sinalizando que o trânsito, enquanto 

evento característico de um itinerário urbano, pode afetar o desempenho do condutor. 

Já a preocupação com o sono confirma o que apontam as estatísticas sobre os 

grandes acidentes com mortes, em geral, provocados por motoristas profissionais que 

dormem na direção. Segundo Tufik (2001), os dados sobre a maioria dos motoristas

mostram que eles são sedentários, obesos e apresentam distúrbios do sono como apnéia 

ou hipersonolência, em função das escalas de tempo a que são submetidos.
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Tabela 6 

Envolvimento em acidentes de trânsito e as situações potencialmente preocupantes 

Envolvimento em acidentes trânsito

Não Sim Total

Média dp N Média dp N Média Dp N

Motoristas de carro de 
passeio

2,4 ,74 202 2,4 ,76 253 2,4 ,75 455

Embarque/desembarque
de passageiros

2,5 ,94 202 2,5 ,94 252 2,5 ,94 454

Cumprir horários 2,5 ,91 202 2,5 ,95 253 2,5 ,93 455

Congestionamentos 2,2 ,92 202 2,2 ,93 253 2,2 ,93 455

Assaltos 2,6 ,72 200 2,7 ,76 252 2,7 ,75 452

Idosos 2,4 1,05 203 2,5 ,95 250 2,5 ,99 453

Linha de trem 2,7 ,75 200 2,8 ,68 251 2,7 ,71 451

Cobrador 1,1 1,11 199 1,1 1,19 248 1,1 1,15 447

Ciclistas 2,6 ,66 203 2,5 ,81 252 2,5 ,74 455

Saúde + 2,3 1,04 200 2,5 ,90 251 2,4 ,97 451

Segurança de passageiros 2,9 ,48 198 2,8 ,52 251 2,8 ,51 449

Alternativos + 2,3 ,78 198 2,2 ,88 251 2,3 ,84 449

Fiscais da empresa ,8 1,06 199 ,9 1,12 251 ,9 1,09 450

“Pardais” 1,9 1,28 197 2,0 1,21 245 1,9 1,24 442

Problemas familiares * 1,5 1,20 201 1,7 1,23 250 1,6 1,22 451

Reclamações de 
passageiros

1,7 1,09 197 1,8 1,02 248 1,7 1,05 445

Motoristas de outras
empresas

1,6 1,11 200 1,7 1,12 250 1,6 1,12 450

Defeito no veículo 2,4 ,90 201 2,5 ,83 251 2,5 ,86 452

Morrer trabalhando 1,8 1,30 200 1,8 1,29 249 1,8 1,30 449

Deficientes físicos 2,4 ,98 199 2,4 1,04 247 2,4 1,02 446

“Ligeirinhos” 1,0 1,08 195 1,0 1,15 250 1,0 1,12 445

Problemas com chefes ,9 1,17 200 1,0 1,18 251 1,0 1,18 451

Dirigir atrasado ** 1,9 1,14 196 2,2 ,98 251 2,1 1,06 447

Contas para pagar 2,1 1,16 198 2,2 1,06 246 2,2 1,11 444

Motoristas da mesma
empresa

,8 1,00 195 ,9 1,06 249 ,9 1,04 444

Risco de acidente 2,7 ,65 199 2,8 ,60 250 2,7 ,62 449

Medo perder o emprego 2,2 1,11 201 2,3 1,08 251 2,3 1,09 452

Sono ** 1,6 1,32 197 2,0 1,22 250 1,8 1,28 447

Faixas de pedestres 2,6 ,82 202 2,5 ,87 252 2,6 ,85 454

Infração de trânsito 2,7 ,72 203 2,8 ,65 253 2,7 ,68 456
  +diferença de medias próximas de significância, pelo teste t  (p < 0,10);
* diferença de médias estatisticamente significativa, pelo teste t (p < 0,05) ; 
** diferença de médias estatisticamente significativa, pelo teste t  (p < 0,01) 
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Em grande parte dos acidentes de trânsito verifica-se que os causadores estão 

relacionados ao uso do álcool, os distúrbios do sono ou os dois associados. Para 

Valladares (2002), a principal causa dos motoristas dormirem ao volante é a privação do 

sono, tendo em vista que se impõem às mesmas jornadas longas de trabalho sem

acompanhamento e sono devidos.  Para esse autor existem alguns distúrbios que 

ocorrem durante a noite e perturbam o sono dos motoristas, destacando-se a síndrome

de apnéia do sono obstrutiva e a narcolepsia. A primeira é a parada respiratória que 

ocorre inúmeras vezes enquanto dormimos, ocasionando um sono deficiente, e 

conseqüentemente, uma sonolência excessiva durante o dia, tendo a pessoa portadora 

deste problema de 3 a 7 vezes mais chances de sofrer um acidente de trânsito do que 

uma pessoa que dorme normalmente. Enquanto a narcolepsia é um distúrbio que afeta a 

região do sistema nervoso central que regula o sono e a vigília, seus efeitos são crônicos 

e podem ser incapacitantes. As pessoas com narcolepsia estão constantemente cansadas, 

se exaurem facilmente e tendem a adormecer não apenas durante as situações menos

apropriadas, como no meio de uma conversa.  Segundo Melo, Santos e Tufik (2001), 

faz-se necessário observar de forma detalhada as escalas de trabalho dos motoristas

profissionais e dos trabalhadores em turno para adequar o ritmo biológico e o cronotipo 

dos indivíduos para uma melhor adequação ao trabalho, dessa forma reduzindo os 

custos operacionais das empresas, aumentando a qualidade de vida do trabalhador e 

reduzindo a incidência dos distúrbios do sono. 

Assim como fatores externos (condições de tempo, condições da estrada ou da 

via, poluição sonora, visual e condições de trabalho) afetam o desempenho dos 

motoristas profissionais, os fatores internos também contribuem para a ocorrência de 
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acidentes. Para Almeida (2002), “problemas familiares” está inserido na categoria de 

problemas pessoais, assim como brigas, dívidas, perdas materiais, morte e outras.

Verificou-se ainda que os indicadores “saúde” e “alternativos” têm diferenças de 

médias próximas de significância estatística (p < 0,10), fazendo-nos pensar no 

surgimento desse último como uma das fontes de estresse, já que é um concorrente 

direto dos motoristas de ônibus.

Esperava-se que o item “preocupação em cumprir horários” fosse significativo, 

tendo em vista que no trabalho de Silva (1999) observou-se afetando os motoristas de 

forma negativa. Talvez o sentido atribuído a esse item pelos respondentes do presente 

estudo tenha sido diferente do de Silva, pois, como vimos, “dirigir atrasado” é bom

preditor de envolvimento com acidentes. 

4.5.2. Efeitos das políticas das organizações empregadoras

Em relação aos efeitos das políticas das organizações empregadoras (horas 

extras, treinamentos/palestras oferecidas, reclamações de passageiros, recebimento de 

advertência ou suspensão do condutor, dias trabalhados em férias e atestados médicos),

observa-se na Tabela 7 uma associação significativa entre o fato de fazer horas extras ao 

mês e o envolvimento com acidentes de trânsito, e na Tabela 8 uma relação entre 

quantidade de horas extras e envolvimento em acidentes (t= -2,70; p= 0,007).  A relação 

encontrada era esperada, uma vez que quanto mais tempo o motorista passa no trânsito, 

maior é o cansaço, o estresse e a possibilidade de se envolver em acidentes, como diz 

Câmara (2002), “(...) mais da metade dos acidentes ocorreu no final da jornada de 

trabalho ou enquanto os motoristas “dobravam” sua jornada de trabalho” (p.61).
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Tabela 7 

Valores de qui-quadrado e probabilidade associada para a relação  entre 

acidentes e variáveis preditoras (g.l. = 1) 

Variáveis preditoras 2 p

Horas extras 4,90 0,027

Treinamentos/ palestras 0,56 0,455

Reclamações de passageiros 6,71 0,010

Advertência ou suspensão 0,90 0,343

Atestados médicos 15,63 0,000

Trabalhar em férias 5,83 0,016

Estado civil 4,16 0,384

Número de filhos 6,35 0,096

Escolaridade 4,04 0,775

Outra atividade remunerada 2,75 0,097

Nas organizações, em geral, a prática de treinamentos faz parte das suas políticas de 

redução de acidentes e como meio de prevenção. Normalmente, nas empresas de 

transporte de passageiros o treinamento é contínuo para o seu corpo operacional 

(motoristas e cobradores) e usado como uma das formas de diminuir o número de 

acidentes e de mudança de comportamento. Nesse estudo, os dados apontaram para uma

realidade oposta ao esperado, ou seja, participar de treinamentos ou palestras não 

garante o não envolvimento em acidentes de trânsito, pois não foi encontrada uma

relação significativa entre as variáveis. Pode-se pensar que os treinamentos ministrados

estão desarticulados das políticas gerais da empresa, perdendo o sentido para os 

motoristas os conteúdos abordados, assim como pode estar sendo uma ação incoerente 

com o discurso predominante dos gestores da organização. Por exemplo, de que adianta 

um treinamento sobre relações humanas/ atendimento ao cliente, se as condições de 

trabalho e as práticas das chefias não condiz com o esperado?  A prática de 
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treinamentos precisa ser revista como parte de uma estratégia mais ampla das 

organizações, inserida em seu contexto, pois o treinamento sozinho não serve para 

mudar valores nem para motivar ninguém. O treinamento pode e deve ser usado como

instrumento de escuta para diagnósticos organizacionais. 

Em relação ao condutor ser chamado na empresa para receber reclamações de 

passageiros (item 71 do Apêndice A), verificou-se que os dados apontaram na direção 

esperada, ou seja, o mau desempenho do motorista no trânsito (por exemplo, velocidade 

acima da permitida, freadas bruscas, paradas fora do ponto de ônibus) pode ser motivo

de reclamações de passageiros, passando este último a funcionar como um bom preditor 

do envolvimento em acidentes (p < 0,01).  A organização pode, através das reclamações

dos passageiros, desenvolver meios de acompanhamento aos condutores de forma

interligada com os objetivos e a missão da empresa.  Se reclamação de passageiros pode 

ser um bom preditor do envolvimento em acidentes, receber advertências ou suspensão 

(item 72) não tem relação significativa com envolvimento em acidentes. 

A variável “trabalhar em férias” (item 77) apresentou resultados na direção 

esperada, uma vez que apresentou significância com envolvimento em acidentes de 

trânsito ( 2 = 5,83; p  0,016).  Se gozar as férias deve ser para o trabalhador um período 

de descanso, desligamento da rotina do trabalho e ele não o faz, ao contrário, continua 

trabalhando, é de se esperar que ele esteja mais vulnerável a ocorrências do tipo 

acidente de trânsito.

A variável “atestado médico” (item 75) na Tabela 7 apresentou significância com

envolvimento em acidentes de trânsito ( 2 = 15,63; p   < 0,000) e na Tabela 8 com

quantidade de atestados (t= -3,08; p = 0,002).  Os dados sugerem que assim como

trabalhar em férias e apresentar horas extras afeta o desempenho profissional dos 

motoristas, sua saúde também é afetada, sendo esta última manifestada através dos 
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atestados médicos. Os acidentes de trânsito podem e devem ser vistos em nosso país 

como uma questão de saúde e segurança pública. 

As variáveis sociodemográficas (idade; estado civil; número de filhos; escolaridade 

e outra atividade remunerada) não foram significativas. Existia uma expectativa por 

parte da autora que a idade do condutor fosse um dos indicadores no envolvimento em

acidentes, pois alguns autores da área, como Díaz (1999) apontam que os motoristas

jovens tendem a se envolver mais em acidentes de trânsito do que os condutores com

mais idade.  Também era expectativa do presente estudo que o fato do motorista ter uma

outra atividade remunerada influenciasse no envolvimento em acidentes. Vale ressaltar 

que apenas 38 motoristas (8,3%) deste estudo exercem outra atividade remunerada.

4.5.3. Experiência profissional

No que diz respeito ao envolvimento em acidentes de trânsito associados à 

experiência profissional (tempo de habilitação, tempo na categoria D, tempo de 

motorista na empresa, tempo de turno e de linha), observou-se que não há relação 

significativa entre as variáveis.  Pode-se pensar que quanto mais tempo o motorista tem

na empresa, na linha e no turno, maior o conhecimento do percurso (linha), dos horários 

de maior ocorrências no trânsito (como a hora de rush), facilitando assim o 

desenvolvimento da sua atividade como motorista profissional e conseguindo diminuir o 

envolvimento com acidentes de trânsito.
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Tabela 8 
Comparação de médias de variáveis preditoras diferenciadas por envolvimento em acidentes de 

trânsito (teste t de Student) 

Variável preditora Envolvimento
em acidentes N M t p

Tempo de habilitação Não
Sim

203
254

17,47
17,91

 -0,61 0,543

Tempo na categoria D Não
Sim

191
243

12,50
12,41

0,13 0,900

Tempo do motorista na empresa Não
Sim

202
254

67,35
72,43

-0,75 0,452

Tempo de turno Não
Sim

203
253

56,91
63,28

-1,02 0,309

Tempo de linha Não
Sim

200
251

31,08
29,72

0,33 0,740

Número de horas extras Não
Sim

196
245

8,80
13,04

-2,70 0,007

Número de atestados médicos Não
Sim

199
247

0,53
0,99

-3,08 0,002

Número de dias trabalhados em
férias

Não
Sim

195
245

11,47
12,92

-1,59 0,111

Idade do condutor Não
Sim

197
243

39,03
40,02

-1,26 0,207

4.6. Quantidade de acidentes e suas associações 

4.6.1. Situações potencialmente preocupantes 

Observa-se na Tabela 9 que alguns indicadores apresentaram correlações 

significativas, as quais serão apresentados por blocos, sendo o primeiro referente aos 

efeitos das políticas organizacionais: reclamações de passageiros (r= 0,13: p= 0,007) e 

dirigir atrasado (r=0,11; p= 0,007); o segundo as situações pessoais, do tipo: 

preocupação com sono (r= 0,15: p= 0,002) e com problemas familiares (r= 0,11: p=

0,022).  E o terceiro bloco, preocupações com relacionamento interpessoal no trabalho, 
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mais precisamente com chefias (r= 0,12: p= 0,008) e com colegas (motoristas) de 

trabalho (r= 0,14: p= 0,002).  Por último, as situações ambientais, representada pela 

preocupação com a linha de trem (r= -0,09; p= 0,043) 

No que diz respeito às situações potencialmente preocupantes e a quantidade de 

acidentes, observa-se que alguns dos indicadores encontrados na relação com

envolvimento em acidentes (Tabela 6) se repetem, reforçando a sua importância no 

contexto de acidentes. Os indicadores repetidos foram: preocupação em dirigir atrasado; 

com sono e com problemas familiares, indicando que são bons preditores da variável 

acidentes de trânsito. Vale ressaltar que embora "problemas familiares" apareça como

elemento significativo no rol das preocupações, podendo ser visto como fator da vida 

pessoal do condutor, os fatores situacionais predominam na sua lista de preocupações. 

Já a preocupação com o sono, pode indicar que os motoristas do estudo possivelmente

apresentam déficit no sono, sugerindo-se em pesquisas posteriores uma melhor

investigação, uma vez que estudos encontrados na literatura citam a relação da 

sonolência em motoristas profissionais com a ocorrência de acidentes de trânsito (Tufik, 

2001).
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Tabela 9
Correlação de Pearson e probabilidade associada para a relação entre quantidade de 

acidentes e situações potencialmente preocupantes

Variável preditora r p N

Reclamações de passageiros 0,13 0,007 445

Dirigir atrasado 0,11 0,018 447

Sono 0,15 0,002 447

Problemas familiares 0,11 0,022 451

Problemas com chefes 0,12 0,008 451

Motoristas mesma empresa 0,14 0,002 444

Linha de trem 0,09 0,043 451

Risco acidentes 0,10 0,043 449

Assaltos 0,01 0,860 452

Idosos 0,05 0,310 453

Cobrador 0,06 0,180 447

Ciclistas -0,02 0,620 455

Saúde 0,06 0,180 451

Segurança passageiros 0,01 0,900 449

Alternativos -0,03 0,560 449

Fiscais empresa 0,06 0,180 450

“Pardais “ 0,06 0,180 442

Congestionamentos -0,01 0,800 455

Motoristas de carro passeio 0,01 0,790 455

Motoristas outras empresas 0,00 0,940 450

Defeito veículo 0,07 0,135 452

Morrer trabalhando 0,03 0,570 449

Deficientes físicos 0,01 0,852 446

“Ligeirinhos” 0,04 0,359 445

Embarque/ desembarque passageiros 0,00 0,960 454

Contas p/ pagar 0,05 0,280 444

Medo perder emprego 0,02 0,630 452

Cumprir horários 0,05 0,310 455

Faixas pedestre -0,05 0,255 454

Infração trânsito 0,01 0,850 456



44

4.6.2. Experiência profissional

Não foi encontrado nenhum efeito estatisticamente significativo relacionando 

indicadores de experiência profissional e a quantidade de acidentes de trânsito, seja 

direta ou inversamente relacionado, conforme os dados da Tabela 10.  Podemos pensar 

que mais importante que o número de vezes que o condutor se envolveu em acidentes é 

o fato do mesmo ter ou não se envolvido em acidentes de trânsito. 

4.6.3.Efeitos das políticas das organizações empregadoras

A relação observada entre quantidade de horas extras realizadas ao mês e 

quantidade de acidentes é fraca (0,137), mas significativa, conforme se observa na 

Tabela 10.  Essa correlação vem reforçar a constatação de que fazer horas extras está 

associado com envolvimento em acidentes, conforme observou-se na Tabela 07 ( 2 = 

4,90; p= 0,027). O condutor deixa de descansar ou de fazer atividades referentes a sua 

vida pessoal para permanecer trabalhando mais tempo que a sua jornada, convertendo o 

hábito de fazer horas extras em um dos indicadores do estresse.  Demais correlações 

investigadas resultaram incipientes e não significativas. 

Os dados constantes da Tabela 11 mostram que fazer, ou não, horas extras provoca 

uma diferença significativa nas médias de quantidade de acidentes. A média de acidente 

dos motoristas que não fazem horas extras (M= 0,64; d.p.= 0,80; N= 179) é 

significativamente (t= -4,00; p < 0,000) inferior ao valor da média de acidentes dos 

condutores que habitualmente fazem horas extras (M= 1,00; d.p.= 1,11 e N= 278). 

As reclamações recebidas na empresa sobre o condutor foi um bom preditor da 

quantidade de acidentes (p < 0,001). Esse dado reforça a relação observada com o 

envolvimento em acidentes ( 2= 6,71; p =0,01).  O desempenho do motorista no trânsito 
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pode ser avaliado de várias maneiras, sendo a reclamação de passageiros uma das 

formas com que as empresas poderiam se prevenir em relação a motoristas propensos a 

se envolverem em acidentes.

Além da relação ter sido significativa entre o envolvimento em acidentes e 

“atestados médicos”,  foi encontrada associação significativa também com quantidade 

de acidentes de trânsito (t= -2,50; p= 0,013).  Esse item foi abordado no instrumento de 

pesquisa de forma superficial, não sendo investigado quais os motivos ou doenças que 

levaram os motoristas a “colocarem” atestado médico. Porém, pode-se pensar que as 

condições de trabalho oferecidas a esses condutores e toda a carga de estresse diária 

possam estar relacionadas aos atestados médicos, tendo em vista estudos como o da 

Fundação Joaquim Nabuco (1982) e Almeida (2002), os quais relatam que transcorridos 

vinte anos de um estudo para outro, as condições de vida e de trabalho dos motoristas

profissionais da cidade de Recife não melhoraram em nada, só se agravaram.

A variável “trabalhar em férias”, por outro lado, apresentou relação significativa 

com envolvimento em acidentes de trânsito, mas não foi significativa no que diz 

respeito a quantidade de acidentes (t = -1,28; p= 0,20).  Portanto, trabalhar, ou não em

férias parece ser mais relevante para reduzir o envolvimento em acidentes de trânsito do 

que para prever o número de acidentes ocorridos. 
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Tabela 10
Correlação de Pearson (r) e probabilidade associada (p) para a relação entre 

quantidade de acidentes e variáveis preditoras

Variáveis antecedentes N r p

Tempo habilitação 457 0,035 0,45

Tempo categoria D 434 -0,006 0,91

Tempo motorista empresa 456 0,026 0,58

Tempo turno 456 0,012 0,80

Tempo de linha 451 -0,018 0,70

Quantidade de horas extras 441 0,137 0,004

Quantidade de atestados médicos 446 0,048 0,31

Quantidade dias trabalhado em férias 440 0,055     0,25 

Tabela 11
Comparação de médias de quantidade de acidentes diferenciadas por variáveis 

preditoras (teste t de Student) 

Variáveis antecedentes t p g.l.

Horas extras -4,00 0,000 449,397

Treinamento ou palestras -1,43 0,155 80,577

Reclamações de passageiros -3,31 0,001 166,498

Advertências ou suspensão -1,52 0,131 71,195

Atestados médicos -2,50 0,013 404,639

Trabalha em férias -1,28 0,200 232,061

Outra atividade remunerada -1,78 0,082 41,896
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4.7.  Perspectiva temporal como preditora de acidentes de trânsito

A análise de componentes principais do IZPT (ver apêndice C) gerou os escores 

das sub-escalas de perspectiva de presente e de futuro, os quais foram relacionados com

os indicadores adotados como variável critério neste estudo. 

Segundo a perspectiva de tempo presente vista como um preditor do risco de 

dirigir (Zimbardo, Keough & Boyd, 1997), esperava-se neste estudo encontrar uma

relação positiva entre o envolvimento em acidentes e o fato das pessoas estarem mais

voltadas para o presente, e uma relação negativa para as pessoas mais voltadas para o 

futuro.  A questão sobre ter ou não estado envolvido em acidentes de trânsito, mostrou a 

relação esperada com as perspectivas de presente e de futuro, ainda que a diferença 

dessas médias não tenha atingido significância estatística. Separando as médias dessas 

perspectivas (de presente e de futuro) pelas respostas de tipo “sim/não” a ter estado 

envolvido em acidentes, obtivemos os valores constantes da Tabela 12.  Pode-se 

observar que os motoristas que não se envolveram em acidentes também manifestaram

valores baixos para sub-escala de presente (média negativa) e o oposto para sub-escala 

de futuro (média positiva), ao mesmo tempo em que os condutores que efetivamente se 

envolveram em acidentes tiveram média positiva para presente e negativa para futuro. 

Esses dados corroboraram as expectativas baseadas nos estudos de Zimbardo e 

colaboradores (Zimbardo & Boyd, 1999; Zimbardo, Keough & Boyd, 1997). 

Da mesma forma, quando utilizamos a quantidade de acidentes, as correlações 

são no sentido esperado, embora não igualmente significativas. O número de acidentes 

se correlacionou em r= +0,04 com “ presente combinado” (p =0,19), e em r= -0,07 com

a sub-escala de futuro, em nível de quase significância (p= 0,06). 
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A sub-escala de presente não mostrou associação expressiva com as formas de 

variável critério adotadas.  A interpretação desse resultado considera dois aspectos: a) a 

variável critério neste estudo envolve um número real (ou próximo do real) de acidentes 

e não o “risco de dirigir”, como nos auto-relatos dos estudos originais; b) as sub-escalas 

“presente hedonístico” e “presente fatalístico”, agrupadas separadamente nos estudos 

originais, juntaram-se em um mesmo componente em nossa análise (presente 

combinado). A proposta de “presente combinado” é fruto da compreensão de que para 

os motoristas brasileiros a idéia de presente é única, resultante das diferenças sócio-

econômicas envolvidas em uma hierarquia de necessidades dos participantes 

primordialmente relacionadas às condições de sobrevivência imediata.

Tabela 12 
Médias de perspectiva temporal para ter estado ou não envolvido em acidentes de 

trânsito.

Envolvimento em
acidentes de trânsito

Escore de
"presente combinado"

Escore de
"futuro"

Média - 0,09 0,09

DP 1,01 0,94
Não

N 203 203

Média 0,07 -0,07

DP 0,98 1,04Sim

N 254 254



49

5. Considerações finais 

O acidente de trânsito no Brasil custa, em média, R$ 8.782, considerando todos 

os tipos de acidentes.  Já os acidentes com vítimas têm o valor médio em R$ 35.136 

(IPEA, 2003). Os custos dos acidentes de trânsito tendem a aumentar de acordo com o 

grau de severidade dos mesmos.  Sabe-se que eles representam custos com perda de 

produção; danos a veículos; atendimento médico-hospitalar; e além desses, existem

custos adicionais como atendimento policial; processos judiciais; danos à sinalização de 

trânsito; previdenciários; reabilitação de vítimas; danos à propriedade de terceiros; e 

impacto familiar.

O presente estudo investigou indicadores associados ao envolvimento e 

quantidade de acidentes de trânsito ocorridos nos últimos 5 anos, ou seja, após a 

implantação do novo código de trânsito no Brasil.

Das variáveis critério planejadas para esse estudo, apenas acidente de trânsito 

foi considerada na análise dos dados. No entanto, em pesquisas futuras é interessante 

que outras variáveis possam ser investigadas e novas categorias sejam sugeridas, uma

vez que é fato as limitações de um estudo científico.  Fatores como condições da via; 

sinalização; manutenção do veículo; acuidade visual; atenção concentrada e difusa do 

condutor são alguns dos fatores que podem interferir no envolvimento em acidentes e 

nesse estudo não foram investigados.

No que diz respeito aos indicadores das situações potencialmente preocupantes 

verificou-se que preocupação em dirigir atrasado; com sono e com problemas familiares

foram as situações que mais se destacaram em relação ao envolvimento e quantidade de 

acidentes em  motoristas da cidade de Natal.  Recomenda-se que tais situações sejam

melhor investigadas, principalmente o grau de sonolência em motoristas profissionais, o 
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qual pode ser um excelente indicador do risco de dirigir, como relatam os estudos 

encontrados na literatura da área.

Em relação às políticas das organizações empregadoras, tiveram destaque como

indicadores: fazer horas extras; quantidade de horas extras; reclamação de passageiros; 

"colocar" atestado médico, quantidade de atestados médicos e trabalhar em férias, os quais 

podemos entender como bons preditores. Esses indicadores podem estar sinalizando que 

existe uma relação (ainda que possa não ser direta) entre as condições de trabalho e 

desempenho do motorista no trânsito e com a sua saúde, repercutindo no envolvimento

em acidentes.

Verificou-se que não só o fato do condutor fazer, ou não, horas extras é relevante 

para predizer seu envolvimento em acidentes, como também a quantidade de horas 

extras cumpridas se relaciona positivamente com a quantidade de acidentes. Esse 

indicador faz parte das políticas internas das organizações, que muitas vezes priorizam

um aumento na jornada de trabalho de seus motoristas, com o objetivo de reduzir custos 

com pessoal, mas não consideram que poderá haver um custo bem maior, caso seus 

motoristas se envolvam em acidentes por excesso de trabalho, seja através de horas 

extras ou do trabalho em férias, momentos em que deveria estar descansando.

A variável “reclamações de passageiros” pode ser um meio de avaliação dos 

motoristas pelos usuários do serviço, funcionando para as organizações como um meio

complementar da avaliação de desempenho dos condutores e das políticas de pessoal, já 

que os passageiros são as pessoas que estão mais próximas dos motoristas no ambiente

de trabalho e são os beneficiários do serviço prestado pelas empresas de transporte 

coletivo.
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Quanto aos indicadores de experiência profissional, não foi observada 

associação significativa, nem com envolvimento, nem com quantidade de acidentes de 

trânsito.

Os indicadores de maior associação com envolvimento e quantidade de 

acidentes de trânsito são de caráter situacional, os quais podem ser evitados através da 

melhoria das condições de trabalho dos motoristas profissionais e das políticas 

organizacionais e públicas, considerando que os acidentes de trânsito devem fazer parte 

dessas iniciativas nas áreas de saúde e segurança pública.

Entre as fontes de preocupação mais relevantes estão "problemas familiares" e 

"dirigir atrasado"; mesmo um destaque de natureza individual - "sono" - tem forte 

vinculação com as condições de trabalho do respondente do estudo. Possivelmente

nessa mesma linha interpretativa se poderia considerar as variáveis "colocar atestado 

médico" e "quantidade de atestados médicos" que, apesar de aparentemente serem

aspectos de ordem individual, estão provavelmente relacionadas às condições de vida e 

trabalho daqueles condutores. Note-se, ainda, que os grupos de variáveis de 

"experiência profissional" e de "perspectiva temporal", de caráter individual, não se 

destacaram como preditores significativos.

Em relação ao emprego do Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal

(IZPT), a sub-escala de “presente combinado” mostrou uma relação positiva com o 

envolvimento em acidentes de trânsito, e a de “futuro” uma relação negativa, em ambos

os casos conforme o sentido esperado, ainda que os efeitos não tenham sido 

estatisticamente significativos. Ressaltamos a necessidade de novas pesquisas, tendo em

vista a especificidade da população estudada e o contexto em que estão inseridos. Novos 

estudos sobre a perspectiva temporal como preditora de acidentes em outras categorias 

de condutores profissionais de veículos, como taxistas, caminhoneiros, motoristas de 
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ônibus intermunicipal e interestadual; bem como, com motoristas não-profissionais, ou 

seja, com os mais diferentes cidadãos que utilizam o carro como meio de transporte nos 

seus deslocamentos diários.

Embora seja fato que os acidentes têm multideterminantes, cabe a cada um,

pesquisador, autoridade, organização não-governamental, cidadão, o papel de lutar por 

um trânsito mais seguro, com melhores condições de trabalho para os motoristas

profissionais, vias de acesso devidamente sinalizadas, espaço garantido para pedestres e 

ciclistas e, acima de tudo, respeito pela vida humana.
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Prezado Motorista, 

Somos uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

aqui estamos para solicitar a sua colaboração  para responder um questionário, 

o qual trata de algumas de suas crenças, preferências e valores em relação as 

suas experiências de vida, bem como, de perguntas sobre o seu trabalho como

motorista de ônibus. Este estudo visa a melhoria das condições de trabalho e 

um trânsito mais seguro.

Sua opinião e sua experiência são de extrema importância para a 

realização da nossa meta. Precisamos aplicar este questionário a 600 

motoristas do transporte urbano da cidade do Natal para juntos contribuirmos

para a melhoria das condições do trânsito em nossa cidade.

O senhor não precisa colocar seu nome no questionário, porque sua 

identificação pessoal não é necessária. Estamos interessados apenas no 

resultado geral do grupo, nenhum caso particular será investigado por nós, ou 

divulgado nos resultados da pesquisa. As empresas não terão acesso aos 

questionários preenchidos pelos participantes. 

O importante é que o senhor seja sincero ao responder as questões, pois 

não há resposta certa ou errada, cada pessoa tem uma resposta própria.

Para facilitar a compreensão das perguntas nós vamos ler cada questão 

e daremos um tempo para o senhor responder. Durante a aplicação do 

questionário, pedimos silêncio para ser possível uma maior concentração. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 

Andréa Carla Ferreira de Oliveira.

Coordenadora da equipe de pesquisa 

Programa de Pós-graduação em Psicologia/UFRN 

Telefone para contato: 215-3594 
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Leia cada item e responda, tão honestamente quanto possível, à questão: “A afirmação apresentada se aplica a você, 

ou seja, é verdadeira a seu respeito?” Assinale um “X” para cada caso, usando os espaços ao final das frases.  Por 

favor, responda a TODAS as questões, incluindo o verso desta folha.

 Não

concordo neutro Concordo

1 2  3 4 5

1. Eu acho que participar de uma festa com amigos é um dos prazeres importantes na 
vida.

2. Lugares familiares da infância, seus sons e cheiros freqüentemente me trazem muitas
recordações maravilhosas.

3. O destino determina muito minha vida. 
4. Com freqüência eu penso no que eu deveria ter feito de maneira diferente na minha

vida.
5. Minhas decisões são bastante influenciadas por pessoas e coisas ao meu redor.
6. Eu acho que as pessoas deveriam começar o  seu dia planejando como ele será.
7. Me dá prazer pensar sobre o meu passado.
8. Eu faço coisas sem pensar.
9. Eu não me preocupo se as coisas não ficam prontas em tempo.
10. Quando eu quero conseguir alguma coisa, eu traço metas e vejo as condições 

necessários para obter o que desejo. 
11. De um modo geral, no meu passado existem muito mais coisas boas do que ruins para 

lembrar.
12. É comum eu perder a noção de tempo quando escuto minhas músicas favoritas. 
13. Antes de pensar em me divertir tenho que cumprir com os prazos que estão próximos

de vencer e fazer as tarefas necessárias.
14. Já que o que tem de acontecer vai mesmo acontecer, o que eu fizer não importa.
15. Eu gosto de histórias sobre como as coisas eram nos “velhos bons tempos”.
16. Experiências passadas dolorosas ficam sendo revividas em minha mente.
17. Eu tento viver minha vida o mais plenamente possível, cada dia eu aproveito o 

máximo que posso.
18. Me incomoda chegar atrasado em compromissos.
19.Seria perfeito  viver cada dia como se fosse o último.
20. Lembranças alegres de bons tempos surgem  com facilidade na mente.
21. Eu cumpro minhas obrigações com amigos e autoridades no prazo certo.
22. Eu tenho recordações de ter sido rejeitado no passado. 
23. Eu tomo decisões na hora. 
24. Eu vivo cada dia como ele é, não fico fazendo planos.
25. Não gosto de pensar no  passado,  pois tem recordações desagradáveis demais.
26. É importante viver com emoção.
27. Eu cometi erros no passado que eu gostaria de poder desfazer.
28. Eu acho que é mais importante gostar do que se faz  do que conseguir terminar um

trabalho no prazo.
29. Eu  sinto saudade da minha infância.
30. Antes de tomar uma decisão, eu avalio custos e benefícios.
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Não concordo neutro concordo

1 2 3 4 5
31. Assumir riscos torna minha vida menos cansativa.
32. Para mim é mais importante aproveitar a vida do que  apenas pensar  aonde vou 

chegar.
33. Dificilmente  as coisas acontecem como eu espero.
34. Para mim é difícil esquecer imagens desagradáveis da minha juventude.
35. Pensar sobre metas e  resultados  tira o prazer que sinto em realizar minhas

atividades.
36. Mesmo quando eu estou aproveitando o momento presente, fico comparando estes 

momentos com experiências passadas  parecidas.
37. Não é possível realmente planejar para o futuro porque as coisas mudam muito.
38. A minha vida é controlada por forças sobre as quais não posso influenciar.
39. Não faz sentido se preocupar com o futuro, já que no final das contas não há nada 

que eu possa fazer a respeito.
40. Eu termino minhas atividades  no prazo porque a cada dia faço um pouco.
41. Geralmente eu me desligo da conversa quando familiares falam sobre como as 

coisas costumavam ser no passado.
42. Eu assumo riscos para colocar emoção em minha vida.
43. Eu faço listas das coisas que preciso fazer.
44. Com freqüência eu sigo meu coração mais do que a minha cabeça.
45.  Quando sei que há trabalho a ser feito eu sou capaz de resistir às tentações.
46. Eu me vejo envolvido  pela emoção do momento.
47.  Eu prefiro a vida mais simples do passado, pois a vida de hoje é complicada

demais.
48. Eu prefiro amigos que são espontâneos do que amigos que eu já sei como vão agir.
49. Eu gosto das comemorações familiares que são repetidas com regularidade.
50. Eu penso sobre as coisas desagradáveis que aconteceram comigo no passado.
51. Se a tarefa for necessária para avançar eu sigo trabalhando, mesmo que a tarefa seja 

difícil ou desinteressante.
52. Prefiro gastar hoje com prazeres o que eu ganhei  do que economizar para o futuro. 
53. A sorte costuma ser mais vantajosa do que o trabalho duro.
54. Eu penso sobre as coisas boas que eu perdi em minha vida.
55. Eu gosto que meus relacionamentos íntimos sejam ardentes.
56. Sempre haverá  tempo para colocar em dia meu trabalho.
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57- Quando o senhor está dirigindo o coletivo, é natural que fique preocupado com
algumas situações, como essas aí abaixo. Gostaríamos de saber o quanto elas lhe 
preocupam durante o seu trabalho.  Por favor, marque um X  de acordo com o seu grau
de preocupação.

0 1 2 3

Não preocupa Dificilmente preocupa Algumas vezes preocupa Preocupa muito

0 1 2 3

1-   Motoristas dos carros de passeio

2-   Embarque e desembarque dos passageiros

3-   Cumprir os horários da empresa

4-   Congestionamentos

5-   Assaltos

6-   Idosos

7-   Linha do trem

8-   Cobrador que trabalha comigo

9-   Ciclistas

10-   A minha saúde

11-   Segurança dos passageiros

12-   Os alternativos

13-   Fiscais da empresa

14-   “Pardais”

15-   Problemas com a minha família

16-   Reclamações dos passageiros

17-   Motoristas das empresas de ônibus 
concorrentes

18-   Defeito no veículo que dirijo

19-   Morrer trabalhando

20-   Deficientes físicos

21-  “ Ligeirinhos”

22-   Problemas com chefes

23-   Dirigir atrasado

24-   Contas para pagar

25-   Motoristas da empresa que trabalho

26-   Risco de acidentes

27-   Medo de perder o emprego

28-   Sono

29-   Faixas de pedestres

30-   Cometer infração de trânsito
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58- O senhor esteve envolvido em acidentes de trânsito, desde que o Novo Código de 
Trânsito entrou em vigor (1998)?

(    )  Sim (    )  Não

Se respondeu “Não”, pule para a questão 59, mais abaixo.

Se respondeu “Sim”, por favor indique na tabela abaixo todos os acidentes em que 
esteve envolvido desde a implantação do Novo Código de Trânsito, marcando
para cada um o tipo de acidente (colisão, atropelamento, outros) e, ao lado, o seu
grau de responsabilidade no acidente.

Responsabilidade pelo acidente:

0 1 2 3 4

nenhuma menor parte partes iguais maior parte total

colisão atropelamento outros 0 1 2 3 4

a [     ] [     ] [     ]

b [     ] [     ] [     ]

c [     ] [     ] [     ]

d [     ] [     ] [     ]

e [     ] [     ] [     ]

f [     ] [     ] [     ]

g [     ] [     ] [     ]

59-  O senhor recebeu multas de trânsito desde que o Novo Código de Trânsito entrou 
em vigor (1998)?

(    )  Sim (    )  Não

Se respondeu “Não”, pule para a questão 60, a seguir.

Se respondeu “Sim”, por favor indique o número de multas recebidas em cada 
ano:

Ano No de multas

2002

2001

2000

1999

1998
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60-  O senhor teve pontos em sua carteira de motorista desde que o Novo Código de 
Trânsito entrou em vigor (1998)?

(    )  Sim (    )  Não

Se respondeu “Não”, pule para a questão 61, a seguir.

Se respondeu “Sim”, por favor marque um “X” no número de pontos de cada ano:

Ano 3-10 pontos 11-15 pontos 16-20 pontos

2002 [     ] [     ] [     ]

2001 [     ] [     ] [     ]

2000 [     ] [     ] [     ]

1999 [     ] [     ] [     ]

1998 [     ] [     ] [     ]

61-  Quantos anos faz desde que tirou a sua primeira habilitação?  _________  anos.

62-  Quantos anos o senhor passou em cada uma das categorias de habilitação abaixo?
(se nunca teve habilitação na categoria, basta escrever o zero)

A B C D E

N
o
 de anos 

63-  Há quanto anos está trabalhando nesta empresa como motorista?  ________ anos.
(se faz menos de um ano, há quantos meses trabalha na empresa?  _______ meses)

64-  Em qual turno trabalha atualmente? (      ) Manhã (     ) Tarde

65-  Há quanto anos está trabalhando nesse turno?  ________ anos.
(se está a menos de um ano nesse turno, há quantos meses trabalha nele?  _______ meses)

66-  Qual a linha em que trabalha? _____________________________________ .

67-  Há quanto anos está trabalhando nessa linha?  ________ anos.
(se está a menos de um ano nessa linha, há quantos meses trabalha nela?  _______ meses)

68-  Costuma fazer hora extra?

 (    )  Sim (    )  Não

69-  Se sim, qual o no de horas extras ao mês ?   _____________

70-  Durante o ano de 2002 participou de treinamento ou palestra oferecida pela 
empresa?

(    )  Sim (    )  Não
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71-  Durante o ano de 2002 foi chamado pela empresa por ter reclamações de 
passageiros?

(    )  Sim (    )  Não

72-  Recebeu alguma advertência e/ou suspensão da empresa durante o ano de 2002?

(    )  Sim (    )  Não

73-  O veículo que você dirige costuma apresentar problemas mecânicos?

(    )  Sim (    )  Não

74-  Se sim, quantas vezes  fez ordem de serviço no ano de 2002? ________

75-  Colocou atestado médico no ano de 2002?

(    )  Sim (    )  Não

76-  Se sim, quantos? ____________

77-  Costuma  trabalhar nas suas férias?

(    )  Sim (    )  Não

78-  Se sim, quantos dias? ____________

79-  O senhor é: (    ) casado (ou vivendo com companheira)
(    ) separado/ divorciado
(    ) solteiro
(    ) viúvo
(    ) outros

80-  Quantos filhos o senhor tem? (    )  nenhum (    )  3 a 4 filhos
(    )  1 a 2 filhos (    )  5 filhos, ou mais

81-  Qual a sua idade?  _________ anos

82-  Qual a sua escolaridade ? (    )  alfabetização
       ( ) 1o grau incompleto
       ( ) 1o grau completo
       ( ) 2o grau incompleto
       ( ) 2o grau completo

83-  Tem alguma atividade remunerada (mesmo sem carteira assinada) além deste 
trabalho?

(    )  Sim (    )  Não

84-  Se sim, qual é a atividade? ________________________________________

85-  Se sim, qual é a remuneração (em média)? ___________________________
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Apêndice B 

Ofício encaminhado às empresas participantes do estudo 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-graduação em 
Psicologia

Ofício no 050/2002-PPgPsi            Natal, 24 de setembro de 
2002.

Da: Coordenação  do  Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Ao  Senhor  “Fulano”

Gerente Administrativo da Empresa “y” 

Senhor Gerente, 

Solicitamos permissão para que Andréa Carla Ferreira de Oliveira, aluna 

de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, possa coletar dados junto aos motoristas desta empresa para o 

trabalho final de sua dissertação.

O objetivo deste trabalho é fazer uma padronização brasileira de uma

escala sobre a idéia de tempo (presente, passado, futuro) relacionando esses dados com

o desempenho profissional dos condutores do transporte coletivo.

Informamos que a empresa não terá o nome identificado na 

dissertação, sendo garantido o sigilo. A referida aluna compromete-se a 

fazer a devolução dos resultados obtidos. 

Esperando contar com sua colaboração, antecipadamente 

agradecemos.

Marta Traverso-Yépez 

Vice-Coordenadora do PPgPsi 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - UFRN
Telefone: 84-215-3594  Fax: 84-215-3589  ou  211-9211

Correspondência: Caixa Postal 1622, Natal/RN, 59078-970, Brasil
E-mail: ppgpsi@cchla.ufrn.br
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Apêndice C 

Análise fatorial do Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (IZPT) 
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Análise Fatorial do Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (IZPT)

O Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (IZPT) foi desenvolvido por 

Zimbardo e colaboradores (Zimbardo, Keough & Boyd, 1997; Zimbardo & Boyd, 1999) 

ao longo de vários anos e constitui uma escala para estimar perspectiva temporal, que 

pode ser definida como "a maneira com que indivíduos e culturas repartem o fluxo da 

experiência humana em categorias temporais distintas de passado, presente e futuro" 

(Zimbardo et al., 1997, p. 1008).

A escala original, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), é composta de 

56 itens, subdivididos em 5 fatores: passado negativo, presente hedonístico, future, 

passado positivo e presente fatalista. Sua utilização na presente investigação se deveu à 

possibilidade de sua utilização para prever o envolvimento dos motoristas em

comportamentos de risco ao dirigir ou, em nosso caso, mais precisamente, envolvimento

em acidentes.

Os itens da escala original foram traduzidos para o Português e aplicados a 

vários grupos, como testes piloto de sua adequação lingüística. Um desses grupos era 

constituído de 22 treinandos da Marinha, estudantes de graduação e pós-graduação, 

cujos resultados replicaram quase que diretamente a estrutura proposta para a Escala 

pelos estudos da equipe de Zimbardo, o que nos animou a continuar com seu emprego

com os motoristas.

A escala foi aplicada como parte do questionário respondido pelos 457 

motoristas de nosso estudo e as respostas transpostas para uma planilha eletrônica, 

posteriormente submetida à analise estatística pelo programa SPSS.

Seguindo os mesmos passos da equipe de Zimbardo, realizamos uma análise de 

componentes principais, seguida de rotação pelo método varimax, com normalização de 

Kaiser. O teste KMO (medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação) resultou em 0,731; 

enquanto o Teste de esfericidade de Bartlett acusou um qui-quadrado de 

aproximadamente 1832,323, para gl = 630, com nível de significância = 0,000.  Para 

obter a estrutura fatorial aqui descrita foram feitas várias extrações de fatores, ou seja, 

ensaiamos com 3, 4, 5 e 6 fatores, sempre substituindo eventuais valores ausentes pela 

média da variável. Considerando o gráfico scree plot (ver Figura C-1), os valores 
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próprios (eigenvalues), a distribuição e valor das cargas fatoriais das variáveis 

mensuradas, a consistência interna das sub-escalas e o sentido teórico dos fatores, a 

melhor solução encontrada foi a estrutura com 4 fatores, conforme discriminado na 

Tabela C-1.

Componentes
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Figura C-1. Scree plot para análise fatorial do IZPT, com 36 itens (n = 457). 

Da composição original foram excluídos 20 itens, por razões como: suspeita de 

ambigüidade na compreensão de seu conteúdo; pouca ou nenhuma variabilidade na 

distribuição das respostas ao item; prejuízo à consistência interna (Alfa de Cronbach) 

das sub-escalas; e cargas fatoriais inferiores a 0,30. Dessa seleção, resultou uma nova 

estrutura do IZPT, com 36 itens, responsáveis pela explicação de 27% da variância (os 

cinco fatores do estudo original da equipe de Zimbardo deram conta de 36% da 

variância, tendo como respondentes universitários de escolas como Stanford).

Enquanto na estrutura original o 1o fator é o passado negativo, em nosso caso o 

1o fator é o Presente Combinado, resultado da fusão entre as sub-escalas originais: 

presente hedonístico e presente fatalístico (ver Tabela C-1). O Presente Combinado

explica 8,14% da variância, contém 10 itens e sua consistência interna é expressa por 

= 0,65 (ver Tabela C-2). Ele surge como 1o fator possivelmente em decorrência das 

diferenças sócio-econômicas envolvidas em uma hierarquia de necessidades dos 

participantes, primordialmente relacionada às condições de sobrevivência imediata.
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 0 2o fator na estrutura aqui descrita é o Passado Negativo, o qual explicou 

6,75% da variância, tem 8 itens e = 0,65 e segue de perto a estrutura dos itens originais 

do IZPT. Talvez se possa dizer que os participantes, depois de atender às primeiras

necessidades (presente combinado), passam a pensar no seu passado de forma negativa, 

com sentimento de pessimismo, pensando nos erros do passado que gostariam de 

desfazer.

 O 3o fator é o Passado Positivo, que explicou 6,34% da variância, apresenta 10 

itens e = 0,60. Esse é o fator mais "contaminado" em nosso estudo, pois tem 4 itens da 

sub-escala original presente hedonístico, mas que também são positivos.

 0 4o e último fator é o Futuro, que explicou 5,77% da variância, apresenta 8 

itens e = 0,49. Sinaliza que quando as pessoas passam a elaborar o seu passado de 

forma positiva, depois de ver atendidas suas necessidades essenciais, é que conseguem

pensar na idéia de futuro, ter sonhos, planejar e antecipar-se em relação a eventos 

futuros. Esse fator é contaminado por apenas 1 item (28), que seria da sub-escala 

original presente hedonístico, contaminação essa que foi mais ou menos comum nas 

demais extrações tentadas por nós.

E, finalmente, extraíram-se os escores fatoriais relativos às sub-escalas de 

Presente Combinado e de Futuro, para uso posterior como variáveis preditoras na 

análise do envolvimento e quantidade de acidentes dos motoristas de ônibus de Natal.
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Tabela C-1. Matriz de Componentes Principais, para 36 itens, especificando 4 componentes, 

após rotação varimax (junto a cada item, entre parênteses, a sua sub-escala original)

Componentes
Itens

PresCom PasNeg PasPos Futu

42 - riscos emoção vida (Z: Presente Hedonístico) ,584 ,212 -,117

38 - vida controlada por forças (Z: Presente Fatídico) ,539 ,144

39 - não preocupação futuro (Z: PreFat) ,537 ,256

52 - gastar hoje com prazeres (Z: PreFat) ,537 -,146

32 - importante aproveitar a vida (Z: PreHed) ,511

14 - vai acontecer mesmo (Z: PreFat) ,472

53 - sorte mais vantajosa trabalho duro (Z: PreFat) ,431 ,183 ,125

31 - riscos vida menos cansativa (Z: PreHed) ,416

44 - sigo meu coração (Z: PreHed) ,299 ,240

23 - decisões na hora (Z: PreHed) ,290 ,101

16 - exps passadas dolorosas mente (Z: Passado 
Negativo)

,169 ,588

50 - coisas desagradáveis do passado (Z: PaNeg) ,203 ,553

54 - coisas boas perdidas vida (Z: PaNeg) ,537 ,249

27 - desfazer erros passado (Z: PaNeg) -,143 ,497

34 - difícil esquecer imagens desagradáveis (Z: PaNeg) ,292 ,497 ,104

36 - comparando presente com passado (Z: PaNeg) ,494 ,273

33 - dificilmente coisas acontecem (Z: PaNeg) ,186 ,468 ,109

04 - penso deveria feito diferente (Z: PaNeg) ,401 ,123

07 - prazer passado (Z: Passado Positivo) ,607

29 - saudade infância (Z: PaPos) ,526

15 - gosto histórias velhos bons tempos (Z: PaPos) ,518 ,163

20 - lembranças alegres mente (Z: PaPos) ,116 ,459 ,274

11 - passado mais coisas boas que ruins (Z: PaPos) -,197 ,426 ,219

26 - importante emoção (Z: PreHed) ,145 ,402

12 - perco noção tempo músicas favoritas (Z: PreHed) ,361 ,395 -,192

46 - emoção do momento (Z: PreHed) ,256 ,252 ,344 -,262

02 - lugares infância boas recordações(Z: PaPos) -,194 ,142 ,329 ,248

01 - festa um prazer (Z: PreHed) ,153 ,301 ,281

13 - antes, cumpro prazos, faço tarefas (Z: Futuro) -,202 ,478

28 - mais importante gostar que faz (Z: Futu) ,192 -,130 ,467

30 - tomada decisão, custo e benefícios (Z: Futu) -,116 ,458

43 - listas das coisas (Z: Futu) ,421

21 - cumpro obrigações prazo certo (Z: Futu) -,163 ,191 ,420

10 - ...traço metas e condições necessárias (Z: Futu) -,207 ,403

40 - termino atividades prazo (Z: Futu) ,199 ,142 ,389

56 - haverá tempo trabalho (Z: Futuro) ,247 ,138 ,370
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Tabela C-2. Especificações estatísticas dos 4 componentes

Componentes

Presente
Combinado

Passado
Negativo

Passado
Positivo

Futuro

Eigenvalue 2,93 2,43 2,28 2,08

% da variância 8,1 6,7 6,3 5,8

Número de itens 10 8 10 8

Valor mínimo ,29 ,40 ,30 ,37

Valor máximo ,58 ,59 ,61 ,48

Valor médio ,46 ,50 ,43 ,43

Desvio-padrão ,10 ,06 ,10 ,04

Alfa de Cronbach 0,66 0,65 0,61 0,51


