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RESUMORESUMORESUMORESUMO    
O  presente  trabalho de   pesquisa   intitulado “Os efeitos psicossomáticos do estresse em motoristas 
de ônibus urbano no trânsito de Manaus”,  tem o objetivo de analisar os possíveis efeitos 
psicossomáticos em motoristas de ônibus no trânsito da cidade de Manaus, bem como analisar 
situações onde se sentem propenso ao estresse, apontando comportamentos habituais, onde será 
enfocado a Terapia Cognitiva Comportamental como apoio psicoterápico em situações de 
tratamento e sofrimento psíquico, além de propor outras medidas de prevenção à saúde e ao 
estresse. A referida  investigação se utilizará de instrumentos de medida, com questionário em auto-
informe, em que serão selecionados 24 sujeitos da amostra, com o intuito de alcançarmos os 
resultados em perspectiva  neste projeto. 

 
    
Palavras ChavePalavras ChavePalavras ChavePalavras Chavessss    ::::    
Estresse. Trânsito. Motorista. 

 
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
The  present  research  work  entitled  “The  psychosomatic  effects of the stress in drivers of urban 
bus in the traffic of Manaus”, he/she has the objective of analyzing the possible psychosomatic 
effects in bus drivers in the traffic of the city of Manaus, as well as to analyze situations where if they 
sit down prone to the stress, pointing habitual behaviors, where the Behavioral Cognitive Therapy 
will be focused as psychotherapeutic support in treatment situations and psychic suffering, besides 
proposing another measured of prevention to the health and the stress. Referred her investigation 
will be used of measure instruments, with questionnaire in solemnity-report, in that you/they will be 
selected 24 subject of the sample, with the intention of we reach the results in perspective in this 
project.  
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Stress. Traffic. Driver.  

 
 
 
 
 
 
 
    

    
------------------------------------------------------------------------------------------------    



 2

 (*)  Psicanalista, Filósofo, Mestre e Doutor em Psicologia. Docente da Universidade Federal do 
Amazonas. 

    
    
    
    
    

 
1. 1. 1. 1. INTRODUCÃOINTRODUCÃOINTRODUCÃOINTRODUCÃO    

 

O estresse não surge por acaso, há uma ou várias causas que contribuem 

para sua manifestação. De uma maneira geral tem-se que a principal causa do 

surgimento do estresse está relacionada às situações de trabalho. E é evidenciado 

que ele acarrete cada vez mais ao ser humano enquanto trabalhado. Tornou-se 

evidência após o surgimento da evolução e transformações tecnológicas. A partir 

deste marco o mundo do trabalho mudou. O profissional vive sob continua tensão, 

as exigências neste campo são muitas, pois além de suas responsabilidades 

habituais, a outras como a competitividade, onde a atualização é constante, o que 

faz com que supere seus próprios limites, e isto pode levá-lo ao estresse. No 

entanto o ser humano se torna presa fácil dos agentes estressores.   

 

             Dentre deste contexto encontra-se o motorista de ônibus urbano, vítimas 

em potencial ao estresse na cidade de Manaus.  Eles são os alvos de nossa 

pesquisa, pois atualmente o número de veículos transitando em nossa cidade tem 

contribuído para grandes congestionamentos, principalmente em horários de pico, 

que exigem a fluidez dos veículos. Como não bastasse este profissional está 

exposto a outras situações como as intempéries, a instabilidade da nossa alteração 

climática, períodos de muita chuva ou de temperaturas extremas. A pressão social, 

quanto à determinação da pontualidade dos horários, a agilidade no 

deslocamento, a questão do conforto do próprio veiculo que nem sempre vem de 

encontro ao anseio da população.  

 

Além da exposição a situações de risco como assalto, horários de trabalho 

inapropriados, faltando-lhes o descanso necessário, horários indefinidos para uma 
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alimentação saudável, e outras como privações das necessidades fisiológicas de 

forma geral. Para tanto, pretende-se analisar situações de trânsito em que se 

sentem mais propenso ao estresse, bem como apontar comportamentos de 

situações geradoras de estresse, enfocando especialmente a abordagem 

psicoterápico, utilizando-se da Terapia Cognitiva como fonte de apoio, mais 

apropriada na atualidade para em situações de sofrimento psíquico a estes 

trabalhadores.   

 

A identificação dos efeitos psicossomáticos será aplicada a motoristas de 

ônibus urbanos, através de questionários com perguntas abertas e fechadas a 

motoristas de empresas de ônibus urbano.  

 

Nessa perspectiva, ao elaborarmos o presente estudo, temos como 

objetivos, identificar os possíveis efeitos psicossomáticos do estresse em motoristas 

de ônibus urbano no trânsito na cidade de Manaus; analisar situações do trânsito e 

dos fatores da urbanização mais propensos ao estresses; elaborar um estudo sobre 

o estresse e seus efeitos físicos, mentais, emocionais, fisiológicos e psicossomático; 

apontar comportamentos habituais de situações geradoras de estresses; enfocar a 

TCC como apoio psicoterápico em situações de sofrimento desencadeados pelo 

estresse no trânsito.  

 

No marco teórico, nos aportamos em estudos com uma revisão de literatura 

atualizada em que apresentamos a conceituação do Stress, sua etiologia, 

sintomatologia, seus efeitos psicossomáticos, e sua prevalência no contexto urbano, 

além de apontarmos o trânsito urbano como um dos preditores da vida estressada, 

levando em conta os seus efeitos nas mais diversas formas de manifestações 

comportamentais. Em contraponto, apresentamos um estudo clínico sobre os 

métodos e técnicas de tratamento através da Terapia Cognitivo-Comportamental, 

em que se aplica à educação e tratamento do stress na vida urbana. 

 

Na segunda parte deste trabalho, desenvolvemos um estudo exploratório 

com motoristas de ônibus, com o objetivo de mensurarmos os efeitos do stress nas 
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suas mais diversas formas de manifestações comportamentais, com uma 

abordagem multidimensional, considerando as variáveis emocionais,  

temperamentais e condutuais, como veremos. 

 

 
2. 2. 2. 2. CONCEITO DE ESTRESSECONCEITO DE ESTRESSECONCEITO DE ESTRESSECONCEITO DE ESTRESSE    
 

    

 O termo estresse foi usado por Hans Seyle em 1976 pela primeira vez na 

área de saúde. Ele notou que várias pessoas sofriam de muitas doenças de ordem 

físicas acompanhados de alguns sintomas muito comuns como falta de apetite, 

desânimo, fadiga e alterações da pressão. Isto fez com que fossem feitas várias 

pesquisas de ordem médica onde conseguiram definir na época o estresse como: 

“Um desgaste geral do organismo” (LIPP, 1998, p.19).  

 
O ritmo acelerado da sociedade atual deixa a maioria de nós muito 

estressados. Somos impulsionados a agir cada vez mais rápido, usando o menor 

tempo possível.  

 

Várias são as situações que nos causam estresse, mas a fonte de estresse 

pode estar no indivíduo, como forma de perceber; na forma de motivos ou desejos 

não realizados.  

 

Usualmente, as situações que são percebidas de forma estressante e que 

podem ser mais, intensas, incluem eventos traumáticos não usados do dia a dia da 

pessoa, são considerados incontroláveis e é desafiadora a nossa capacidade 

(ATKINSON, 2002) 

 
Tende Caballo (1996) a conceituar o estresse na atualidade como uma 

resposta de origem biológica, diante a situações percebidas e avaliadas como 

ameaçadoras e que o organismo não possui recursos para o enfrentamento 

adequado. Entende o fator biológico como resposta, mas ao mesmo tempo destaca 

o fator psicológico como relevante. E que são as percepções cognitivas da situação, 

versos a capacidade da pessoa para enfrentá-lo. Mas por outro lado, acredita que a 
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resposta biológica agrega componentes dos sistemas, “neurofisiológico, 

neuroendócrino e neuroimunológico, além de acompanhar-se dos componentes 

subjetivos e comportamentais”. (CABALLO, 1996, p. 149) 

 
         O estresse na atualidade é considerado como sendo um dos maiores 

males ou doenças que afligem a humanidade, pelo fato desse distúrbio atingir 

praticamente todas as faixas etárias comprometendo a parte física e psicológica do 

ser humano (MOLINA, 1996). 

O mesmo autor salienta:  

        O estresse pode ser definido como qualquer situação de tensão aguda ou 
crônica que produz uma mudança no comportamento físico no estado emocional 
do individuo e uma resposta de adaptação psicofisiológica que pode ser negativa 
ou positiva no organismo. Tanto o agente estressor como seus efeitos sobre o 
indivíduo podem ser descrito como situações desagradáveis que provocam dor, 
sofrimento e desprazer. (MOLINA, 1996, P.18). 
    

 Infere também, que o estresse pode ser proveniente de uma situação que 

pode ser uma motivação boa, quanto ruim. E afirma ainda que uma situação que 

pode ser estressante para uma pessoa, pode não ser para a outra. Isto que dizer 

que os sintomas físicos de estresse quanto à forma que ele vai afetar o indivíduo, 

pode ser resultante da incapacidade e falta de habilidade, em reconhecer a tempo 

de lidar com ele.  

 

O dicionário médico Bantam, define estresse como “qualquer fator de 

ameaça à saúde do corpo e que tem efeito adverso no funcionamento geral” 

(Molina, p. 19, 1996). Qualquer existência de estresse tende a deixar vulnerável o 

indivíduo; seja ele proveniente de preocupação, podendo ser injúrias, doenças, 

sempre estão associadas e contribuem no desencadeamento outras formas de 

doenças. 

 

Outros dicionários, como o da Merriam Webster, vem a definir o estresse 

como pressão, ação ou efeito ou mesmo força que pode se exercida tanto sobre 

um corpo, quanto coisa. Esta força sendo resultante da ação provinda do estresse 

se torna capaz de produzir inúmeras alterações de ordem psicofisiológicas ou 

psicopatológicas, conforme relato de Molina, autor supra citado. 
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Salienta ainda o mesmo autor, que os psicocientistas definem o estresse 

como sendo o fator, uma força ou forças ou conjuntos de tensões provindas do 

meio ambiente, ou de situações diárias do cotidiano do indivíduo, capazes de gerar 

uma força tão potente com capacidade de induzir a uma resposta negativa em 

busca da adaptação, ou esta força pode também levar a resposta negativa.  

Quando a resposta é negativa, pode ser considerada como incapacitante, 

mal sucedida, pois é nestes casos que surgem os sintomas de doenças. Enquanto a 

outra, age de forma contrária, não produzindo efeitos destrutivos, o organismo se 

torna resistente ao ataque.  

Os tipos de respostas no qual trata o autor, tem como objetivo a 

preservação da própria sobrevivência, e age de forma instintiva, sendo válida tanto 

para o homem quanto para os animais.  

 Em matéria publicada na Istoé – o autor define o estresse como sendo 

“tensão” ou “insistência”, estar estressado subtende estar em situações de pressão” 

ou “estar sob a ação de situações de estímulos persistentes”. Desta forma, qualquer 

estímulo capaz de provocar o aparecimento de um conjunto de respostas 

orgânicas, mentais, psicológicas e/ou comportamentais relacionadas com 

mudanças fisiológicas padrões estereotipadas, pode ser proveniente de um agente 

estressor.  

Esta mesma revista nos mostra que o indivíduo pode usar de defesas contra 

o estresse presente na vida diária, para tanto, é necessário que conheça a causa 

para que possa evitá-lo, ajustar-se ou se adaptar a ele. 

 

Alega também que as principais defesas estão dentro de nós mesmos, e que 

a forma de combatê-lo é trabalhar a forma física, mental através de atividades 

saudáveis.  

 
 
    

3. 3. 3. 3. O ESO ESO ESO ESTRESSE E SEUS EFEITOS PSICOSSOMÁTRESSE E SEUS EFEITOS PSICOSSOMÁTRESSE E SEUS EFEITOS PSICOSSOMÁTRESSE E SEUS EFEITOS PSICOSSOMÁTICOSTICOSTICOSTICOS    
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 Sobre sintomas psicossomáticos, Grunspun, (1999) relata que todos os 

órgãos, todos os aparelhos e todos os sistemas podem evidenciar alterações nas 

suas funções, na presença de qualquer emoção e pensamento. 

 

Salienta o mesmo autor, o que se tem entendido até o momento, em relação 

a alterações dos sistemas físicos, é que agem com as manifestações de natureza 

fisiológica, e suas implicações estão fundamentadas nas emoções ou pensamentos, 

que carrega na corrente sanguínea, algumas substâncias de natureza bioquímicas; e 

nesta interação, agem sobre os mais diferentes órgãos do corpo, interferindo na 

função habitual do organismo.  

 

Diz ainda, que o distúrbio psicossomático tem características especificas, da 

condição clínica. Sendo assim, a soma pode aparecer em alguns órgãos, ou 

aparelho.  

 

Há perturbações que podem ser transitórias ou permanentes, que tem como 

causa originária, uma desorganização de fundo psicológico e que pode evoluir. E 

estas manifestações não devem ser separadas dos processos de maturação e 

desenvolvimento.  

 

A abordagem do termo distúrbio psicossomático, tem sido ideal ou mais 

apropriado para o autor supracitado, por considerar a doença humana em geral, 

como não tendo uma única abordagem de origem etiológica.  

 

Para este autor, no distúrbio psicossomático há intervenção de variados 

fatores a serem levados em consideração. E que, além da manifestação de origem 

somática ou ainda física, observada de imediato, devemos levar sempre em 

consideração, conforme sugerem outros autores, os fatos fisiológicos, psicológicos e 

sócio-culturais, assim como outros, como a possibilidade de influências de natureza 

genética e bioquímica.  
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A Medicina Psicossomática busca enfatizar, a unidade e a interação entre 

mente e corpo. Geralmente a certeza adquirida por demonstração é a de que os 

fatores psicológicos são importantes no desenvolvimento de todas as doenças 

(KAPLAN, 1997).  

É importante enfatizar que situações de pressão emocional podem produzir 

emoções que podem traduzir-se em respostas somáticas no eixo do hipotálamo-

hipófise-supra-renal. Ocorrendo este fato altera-se a sintonia entre cérebro e os 

sistemas endócrinos e imunológicos o que acarreta o desencadeamento de vários 

problemas, (Matéria revista Istoé). Quando há liberação dos hormônios, adrenalina 

e cortisol o coração acaba batendo mais rápido, a pressão arterial sobe e as taxas 

de colesterol aumentam.  

Acrescenta ainda que a somatização trata-se também de um processo pelo 

qual distúrbios de origem psíquica, emocional, traduzem-se em mal estar, sendo 

estas podendo ser ou não de causas orgânicas. Aqui estão alguns dos problemas 

mais citados pelos somatizadores: dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, 

inchaço, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, torpor e outros como 

palpitações, respiração rápida, suor excessivo, perda de apetite, aumento da 

vontade de urinar e redução de interesse sexual. 

    

             A rotina em geral ou situações de vida estressantes, estímulos, internos 

externos, onde o homem dentro do seu meio está favorável a vivenciar com o 

passar dos anos, por conseguinte, geram desafios ao qual o indivíduo não 

consegue responder adequadamente. Assim sendo, os mais variados eventos de 

vida em que o sujeito está propenso a passar, vão causar futuramente Transtornos 

Psicossomáticos subestimados pela população em geral.  

             Alguns Transtornos Psicossomáticos como: morte de um dos cônjuges, 

divórcio, morte de um membro da família, congestionamentos, acidentes de 

trânsito, bem como o acúmulo de mudanças de vida em um único ano aumenta a  

incidência de Transtornos Psicossomáticos. (SADOCK, 1997). 
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O mesmo autor enfatiza que pessoas que lidam com os mais variados tipos 

de estresse de forma otimista, não sendo pessimista, estão mais seguras a não 

desenvolverem uma doença psicossomática e quando o fazem acabam se 

reestruturando mais facilmente.  

Molina (1996) refere-se que poucas pessoas desconhecem os efeitos que o 

estresse pode causar em diferentes órgãos e sistemas e estruturas do corpo 

humano. Já que o estresse diminui significativamente a resistência de todos os 

sistemas do organismo. Por conseguinte, existe um grande número de doenças, 

males e distúrbios associados ao estresse. 

 Algumas características e fatores do estresse: são mais sutis (estresse 

psicossocial); muitos estão associados com a competição; são mais numerosos e 

ocorrem com maior freqüência, não podemos evitá-la, porque toda a sociedade 

contemporânea, especialmente nas cidades grandes está envolvida; as fontes de 

estresse encontram-se mais propagadas na rua, no local de trabalho, nos meios de 

comunicação e até intrisicamente na pessoa acometida. 

           Para ambos os autores, os efeitos do estresse são abrangentes e estes efeitos 

não agem da mesma forma aos indivíduos. Cada pessoa reage de forma diferente, 

e os distúrbios emocionais provenientes do estresse, vêm sempre associados com a 

ansiedade, medo, depressão insegurança, e outras manifestações através do 

comportamento que pode ser o consumo de substâncias químicas, como o 

consumo de drogas, hostilidade ou agressividade. Os efeitos mais comuns 

característicos do estresse podem surgir na forma de dores musculares, dor de 

cabeça, e outros tipos. O distúrbio mais comum da atualidade da vida urbana tem 

sido a depressão, principalmente quando o indivíduo tem uma situação de fundo 

psicológico infantil, e que se depara com outras atuais; havendo uma correlação 

conflitante, e o indivíduo não encontra outro meio, a não ser o de sucumbir-se. 

Mas como alguns autores acreditam na relutância do individuo em obter 

respostas para fins de adaptação, costuma definir este processo como sendo uma 

resposta de natureza fisiológica ou de fundo emocional que pode ocorrer quando 
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um estímulo interno ou externo dá origem ao surgimento da ansiedade, e 

consequentemente a instabilidade emocional. Estas mudanças podem ser mal 

interpretadas e confundidas como mudanças de comportamento, mesmo tendo 

sintomas característicos como: “a falta de concentração, hiperatividade motora, 

dificuldade para relaxar” e outros de natureza psicofisiológicas “dor muscular, 

aumento da atividade cardíaca” (MOLINA, p. 20, 1996). 

O estresse em uma pessoa pode causar tantas reações bioquímicas e 

neurofisiológicas na medula supra renal, músculos lisos e esqueléticos, estas 

reações, porém, podem ser consideradas tão globais e completas como as que 

ocorrem em situações ameaçadoras físicas ou psicológicas agudas ou crônicas 

(MOLINA, 1996).  

Conforme Molina, um indivíduo quando se encontra na presença de 

situações  estressantes, logo podemos observar processos neurofisiológicos e 

neuroquímicos que produzem superativação de centros e tratos neurais, 

estimulação de neurotransmissores que podem ser sintetizados como uma 

mudança total no equilíbrio do organismo. 

Salienta alguns especialistas que comer demais, perda de peso, perda da 

resistência imunológica, hipertensão, morte repentina, função hormonal anormal, 

dores musculares, são algumas das reações encontradas em pessoas que vivenciam 

situações de estresse no dia-a-dia. Entretanto, a presença de estressores na rotina 

das pessoas varia de pessoa para pessoa, isso acontece, porque nossa capacidade 

de resistência muda constantemente. 

Os sinais e sintomas psicossomáticos podem se assemelhar com períodos da 

baixa resistência orgânica e psicológica, quando o sujeito é submetido a situações 

que causam desconforto, no entanto, os fatores cognitivos e sociais têm muita 

influência pituitária e adrenal ao estresse (MOLINA, 1996).  

Enfatiza ainda, que quando o sujeito tem baixa auto estima, perda da 

motivação e interesse pelas coisas, são fatores psicossociais, pois aumentam a 

capacidade do sujeito ficar mais propenso a uma situação estressante.  
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         Ambos os autores observaram, que o desgaste era causado por alterações 

psicofisiológicas, quando a pessoa se via forçada a enfrentar qualquer situação que 

fosse proveniente de um agente estressor. Isto quer dizer, que qualquer situação 

que possa despertar uma emoção forte, exige mudança de comportamento, 

mesmo sendo boa ou má, ela é uma fonte de estresse. Desta forma, o estresse 

pode ser um acontecimento tanto bom quanto achar um emprego, ou ruim como 

estar na condição de um desemprego.  

 

    
4. 4. 4. 4. A VIDA ESTREA VIDA ESTREA VIDA ESTREA VIDA ESTRE$$$$SSADA NO CONTEXTO URBANOSSADA NO CONTEXTO URBANOSSADA NO CONTEXTO URBANOSSADA NO CONTEXTO URBANO    

 

É de conhecimento do trabalhador que com o crescimento das cidades, e as 

oportunidades de emprego oferecido pelas indústrias, fez com que o atraísse das 

áreas rurais, migrando-se para as áreas urbanas. Tais mudanças tinham como 

atrativo principal o tão sonhado emprego. Juntamente com ele, havia outras 

situações que lhe proporcionava melhores condições de vida, como oportunidade 

de estudo, especialização em determinadas atividades, e outros, como o convívio 

social, facilidade de atendimentos na área da saúde etc. 

 

A poluição do meio ambiente, os congestionamentos incalculáveis de 

trânsito, os assaltos imprevistos, a carga horária de horário trabalho que muitas 

vezes, excede o horário normal, a falta de horários definidos para se alimentar, 

estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Além de outras de ordem familiar, 

que influencia a nossa forma de pensar e tendo como conseqüência, a ansiedade, 

depressão e outros comprometimentos de ordem  física e mental. 

 

 Franklin (1996) relata que são tantos os tipos de lutas na qual o homem 

atual está envolvido, que praticamente ninguém está livre de ser portador de 

estresse, independente de qual ramo de atividade que esteja inserido. Todos são 

alvos, suscetíveis, principalmente quando se trata de competições nas diversas 

esferas laboral.  
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Estamos sempre convivendo pressionados no meio urbano, mesmo quando 

não estamos exercendo atividades remuneradas, estamos sob pressão. 

Principalmente quando se trata dos meios de comunicação em massa, em que 

somos bombardeados por todos os lados, com informações indesejadas, nos 

impulsionando ao consumismo. São aquisições de bens indesejáveis, além de 

pagamentos de encargos como taxas de consumos como água, luz, Iptu’s, telefones 

e outros, característicos da vida urbano, e multas incidentes, em caso de atrasos.  

São pessoas que sofrem de estresse desta natureza, pois são vitimas em potencial 

do estresse associados com a competição e demandas de natureza psicossocial. 

  

São muitas obrigações a cumprir, uma delas é a de competir. O fator 

competição tem levado muitos indivíduos, principalmente os executivos, que tem 

que tentar ser sempre o melhor, o mais eficiente, o modelo ideal contemporâneo, 

conforme cita autor supra citado. 

  

Uma grande parte da população das grandes cidades tem-se 

transformado em “indivíduos pulantes” que se caracterizam pela 

“grande corrida” na qual estão envolvidos. Acredita-se que nessa 

corrida contra o tempo não permite que eles possam viver no 

contexto da realidade. Não raro um grande número desses indivíduos 

perdem gradativamente a capacidade afetiva, a coesão do ego e o 

principio da realidade ( FRANKLIN, 1996, p.37) . 

 

 Situações desta natureza são vivenciadas diariamente no contexto urbano. 

As pessoas estão sempre correndo sob alegação de que estão sempre apressadas 

ou atrasadas. Não sobra tempo se quer para dar atenção a quem lhe fala, muito 

menos aos filhos, ou as pessoas mais próximas da família. E vivem sempre 

correndo, corre para tomar banho, se alimentarem, para não perder o transporte, 

para fazer cursos indispensáveis para a competição no mercado de trabalho, dentre 

tantas outras situações pertinentes ao contexto da vida urbana.     
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Segundo enfatiza Franklim, estamos vivendo numa sociedade 

contemporânea em que às pessoas estão submetidas, constantemente a situações 

conflitantes, em virtude das diversas situações em que são submetidos, sobre forma 

de competição. No entanto, o corre, corre, a negação de falta de tempo ou mesmo 

de afeto que sentimos, é pelo fato de estarmos em busca da satisfação de um 

grande número de objetivos, e que devem ser atingidos em curto prazo. Isto 

justifica o número de indivíduos nos centros das grandes cidades, serem os mais 

vulneráveis ou suscetíveis ao estresse. 

  

Acrescenta ainda o mesmo autor, que muitos são os fatores que interferem 

na vida das pessoas em épocas atuais que vivemos que além das situações já 

enumeradas, existem muitas outras que influenciam consideravelmente na 

ocorrência e desencadeamento do estresse, como o trânsito pesado nas grandes 

cidades, que provocam demoras desnecessárias, o uso constante de buzinas, sem 

necessidade aparente, a diminuição do espaço territorial, ocupados pelos prédios, 

caracterizado por espaços mínimos delimitados para moradia, espaço tomados 

pela quantidade de carros nas vias urbanas, causando congestionamentos por falta 

de infra-estrutura adequada, para atender a demanda populacional, dentre tantas 

outras situações, do contexto urbano.   

    
5. 5. 5. 5. O TRÂNSIO TRÂNSIO TRÂNSIO TRÂNSITO COMO FATOR DE ESTRESSETO COMO FATOR DE ESTRESSETO COMO FATOR DE ESTRESSETO COMO FATOR DE ESTRESSE    
 

 
Dizem estudiosos que o ““““milagre brasileiro” baseou-se em grande parte no 

complexo industrial automotivo, enquanto paralelamente, a estrutura viária e a 

oferta de transporte coletivo irrigavam os fluxos de urbanização e de aglomeração 

populacional. 

 

Estes eram processos, interligados, em meios as quais se desenvolveriam as 

viações urbanas, Anísio  (1999)  e ao mesmo tempo sem se  perceber, o 

trabalhador vivia momentos difíceis de fadiga e estresse com o intuito de cumprir 

as exigências feitas pelas mudanças. 
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Iniciava-se assim, processos de mudanças em todos os setores 

industrializados.   

 A cada ano, as concessionárias de automóvel-automotores, despejam 

milhares de carros em nossas cidades, as vias ficam cada vez mais congestionadas, 

são filas quilométricas nas principais avenidas da cidade de Manaus. 

   Ninguém escapa das filas, as pessoas vivem a beiras de um colapso, e 

estados de nervos. Os principais alvos são os condutores. Vivem sob situações que 

proporciona o desencadeamento de estresse com maior intensidade. 

 Muitas pessoas envolvidas diariamente neste processo apresentam 

alterações comportamentais, observáveis em situações de trânsito. A desatenção 

causada muitas vezes pela impaciência, ansiedade, inquietação, o soar de buzinas, 

ou outros tipos como, cometer excesso de velocidade nas vias não permitidas, 

paradas bruscas, saídas desnecessariamente abruptas, não comprimento das leis de 

trânsito, são algumas situações mais comuns e características da alteração 

comportamental, em nossa cidade pelos condutores, pois o sistema atual de vias, 

não tem suportado a quantidade de veículos automotores que pretendem circular 

ao mesmo tempo.   

    Neste contexto interativo, existem outras situações que também    dificulta 

ainda mais o deslocamento dos veículos, e proporciona um desajuste psicológico 

aos condutores, especificamente do motorista de ônibus urbano em nossa cidade. 

São aglomerações de barracas nas calçadas que ocupam o local de circulação de 

pedestres. Sendo assim, o pedestre passa a dividir o espaço da via, que até então, 

é destinado aos veículos.  

 

Como não bastasse há ruas que são fechadas, interditadas constantemente 

nos finais de semanas para realização de festas, ou eventos, isto faz com que os 

motoristas desviem do seu trajeto usual. E além de ser um fator gerador de 

estresse, faz com que não cumpram os horários pré-determinados.  
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São situações desta natureza que levam a população a não compreender os 

obstáculos oriundos, e transfere ao motorista, a responsabilidade que até então, 

não são de suas competências, mas da própria população, dos empresários, ou dos 

próprios órgãos públicos. Como exemplo, as más condições das vias, são buracos 

por toda a cidade, falta sinalização adequada, fiscalizações não tão preparadas 

para auxiliá-los em situações difíceis, em que requer a presença de um agente de 

trânsito, e outras como as do tempo, as intempéries.  

 

 Na cidade de Manaus, bem diferentes de outras regiões, ocorrem apenas 

duas estações ao ano. Uma de inverno, que chove praticamente meio semestre e 

outra de verão respectivamente. Estas alternâncias, também influenciam nas 

atribuições do motorista de ônibus urbano na cidade de Manaus. Por um lado, no 

caso do inverno, chove muito, e as  pistas, vias, nem sempre estão preparadas para 

o escoamento de águas, são inúmeros carros que diminuem a velocidade máxima 

permitida, se apagam, atrapalhado mais ainda a fluidez de carros. Aumenta a 

dificuldade quanto à visibilidade.   Quando verão, são temperaturas extremas, sol 

que é muito quente, e a população que esta nas filas dos congestionamentos fica 

inquietas, impacientes, irritadas, a ponto de agredirem outros que estão ocupando 

o espaço. E, por outro lado, os passageiros usuários que transferem suas 

inquietações aos motoristas como se fossem os responsáveis por tais situações. 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
6. 6. 6. 6. AS IMPLICAÇÕES DO ESTRESSE NO COMPORTAMENTOAS IMPLICAÇÕES DO ESTRESSE NO COMPORTAMENTOAS IMPLICAÇÕES DO ESTRESSE NO COMPORTAMENTOAS IMPLICAÇÕES DO ESTRESSE NO COMPORTAMENTO    

    
 
Retrocedendo-nos ao passado, verifica-se que o homem está inserido num 

contexto evolutivo amplamente acelerado. Neste contexto encontramos a evolução 

automobilística que apesar dos benefícios indispensáveis que trouxe a nação, 

trouxe também inúmeros donos a saúde do ser humano enquanto trabalhador. 
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 As implicações do estresse no comportamento para Molina(1996) o estresse 

tem uma conotação tanto física quanto psíquica. Sendo assim uma pessoa pode 

confirmar que está sob pressão, isto significa que pode estar sobrecarregada por 

uma força interna quanto externa, ou mesmo externa. E esta ação sobre ela pode 

estar agindo de tal forma que ocasiona alterações físicas psicológicas e 

psicossomáticas. Desta forma pode significar que quando esta pessoa diz que está 

estressada, significa que diversos tipos de fatores físicos, psíquicos e ambientais 

possam estar agindo diariamente sobre o seu comportamento.  

 

Em matéria publicada na Revista Istoé, convivemos constantemente com o 

estresse, porque com esta interação, físicas e psíquicas, estamos alternando e 

mudando o nosso comportamento a todo instante. São várias as causas que 

contribuem para essas mudanças e que acabam por desencadear doenças. Refere-

se também, que as doenças provindas do estresse, podem variar de pessoa a 

pessoa, pois as nossas reações físicas e emocionais vão depender de como essa 

pessoa percebe as situações que possam proporcionar o estresse.  

 

Assinala ainda que, são vários os sinais de alerta, como referido antes. E 

estes sinais vão variar de pessoa para pessoa, mas que os primeiros sinais de 

estresse, são as alterações em nosso comportamento, resultante das alterações 

emocionais. São elas quase sempre observadas por outras pessoas, pois nem 

sempre a pessoa consegue se perceber de que está sendo vítima do estresse, pois 

os sintomas mais comuns são: o aumento de tensão, irritabilidade e temperamento. 

Pode surgir também, como ataque de raiva ou constante preocupação. Podem 

ocorrer alterações do apetite e peso.  

 

E acrescenta ainda mais os dados obtidos da revista. .As reações surgem 

como um todo, pois são várias partes do corpo que podem ser afetadas pelo 

estresse O indivíduo fica suscetível às doenças, tanto físicas como emocionais. 

Segundo o mesmo autor, “A produção de hormônios como a adrenalina e o 
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cortisol aumentam”, causando alterações no batimento cardíaco, pressão arterial, 

pressão sanguínea e no metabolismo. 

 

Acometido por estas reações o comportamento sofre influencia 

proporcionalmente, sendo assim, o indivíduo com stress muda o seu jeito de ser. 

 

Algumas pessoas preferem se isolar, fica indiferente, perdem o interesse nas 

coisas que gostavam de fazer antes; podem tornar-se inseguras, indecisas ou 

mesmo agressivas de forma física ou verbal.  

 

Podem tornar-se também, obsessiva, rígida, podendo ocorrer mudanças nas 

práticas sexuais. São alterações que dificilmente o ser humano que está sob 

situação de estresse, possivelmente possa negar que tenha mudado a sua forma de 

ser. 

 

Constantemente o corpo e a mente do indivíduo estão sendo 

sobrecarregados com situações de estresse. Consequentemente, mais tarde pode 

resultar no que é chamado de falha, colapso ou desestruturação, que consiste em 

doença orgânica ou incapacidade de trabalhar, confusão mental e falta de auto 

percepção da realidade, por conseguinte, o nível de colapso que o indivíduo se 

encontra é diretamente proporcional ao nível de estresse em que vive, e a 

capacidade de defesa do mesmo (MOLINA, 1996).  

 

Conforme Molina, o organismo apresenta a seguinte resposta diante a uma 

situação de colapso: mudança na circulação, no coração e nos músculos 

esqueléticos, apresentado ainda outras estruturas, como o trato gastrintestinal 

(gastrite ou úlcera duodenal), dores de cabeça, e nos músculos esqueléticos podem 

ser observados com freqüência. E por volta dos 40 anos, encontramos as seguintes 

patologias: infarto, doenças coronarianas e hipertensão; estas, porém, ocorrendo 

com mais freqüência e severidade nestes pacientes.  
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Pode constatar Molina (1996), que à medida que aumenta o estresse 

psicossocial sobre o indivíduo, aumentam proporcionalmente a competição e a 

necessidade de adquirir bens materiais. Estes fatores descritos acima tendem a 

tornar o indivíduo, especialmente os que moram nas grades cidades mais 

competitivos. Sendo que esta competição significa estresse, e que vem a significar 

futuramente mudanças orgânicas e comportamentais no indivíduo.  

 

O autor acima supracitado enfatiza que o estresse pode nos tornar solitários, 

egoístas e auto centrados. Por conseguintes alguns indivíduos afirmam que quando 

estão estressados, estes, porém, não acabam agindo de forma consciente e que 

existe alguma coisa interferindo no seu comportamento e atitudes em todos os 

níveis: econômico, familiar, emocional e no emprego.  

 

É interessante mencionar alguns sintomas dos portadores de ansiedade e 

estresse: 

• Perdem progressivamente os amigos;  

• Não dão importância ás coisas simples do cotidiano; 

• Não dão importâncias aos outros; 

• Perdem a capacidade de expressão ou de liberar as emoções; 

• São exigentes e carentes de atenção; 

• Perdem progressivamente de auto percepção; 

• São revoltados completamente para o trabalho ou para a 

competição; 

• Estão mais propensos a sentirem irritabilidade e a frustração do 

cotidiano;  

• Ficam impacientes com mais facilidade quando esperam por um 

atendimento; 

• As conversa dos outros não parece interessante, por isso pode ser 

interrompido a qualquer momento; 
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7. A TERAPIA CONGNITIVA COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO 7. A TERAPIA CONGNITIVA COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO 7. A TERAPIA CONGNITIVA COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO 7. A TERAPIA CONGNITIVA COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO 
ESTRESSEESTRESSEESTRESSEESTRESSE    

    
No início do ano de 1960, na Filadélfia, surgiu uma nova maneira de pensar 

a psicoterapia contemplada pelo psiquiatra Aron Beck, onde abordava os 

princípios teóricos prático, como sendo essenciais para uma nova concepção, a 

qual seja Terapia Cognitiva Comportamental. 

 

A Terapia Cognitiva tem como princípios básicos para a compreensão 

psíquica do ser humano, a inter-relação que se dá entre a cognição a emoção e o 

comportamento; sendo que é levada em consideração a implicação deste processo 

no funcionamento normal da pessoa, onde a atenção específica é voltada para os 

portadores de patologias. 

 

Qualquer evento comum, corriqueiro, pode gerar diversas formas de sentir e 

agir. Mas que cada pessoa age e sente de formas diferentes, salientando que: “Não 

é o evento em si que causa, gera as emoções, e os comportamentos; mas sim o 

que nós pensamos sobre o evento: nossas emoções e comportamentos estão 

influenciados pelo que pensamos”. (KNAPP, 2004). 

 

 Segundo o mesmo autor, a Terapia Cognitiva Comportamental, é designada 

como um termo genérico e que se tem como diretriz as mais variadas técnicas, que 

por sinal são embasadas pelo modelo cognitivo-comportamental e que estão 

embasadas em proposições fundamentais do modelo da TC. Sendo assim, enfatiza 

que para definir as características das proposições é necessário que se compreenda 

de que forma a atividade cognitiva influência o comportamento. Outra proposição 

que defendem, é que a atividade cognitiva pode ser monitorada e alterada; bem 

como a que se refere ao comportamento desejado, em que ele pode ser 

influenciado pela mudança cognitiva (KNAPP, 2004). 

 

Vários estudos foram realizados no decorrer dos anos 70 aproximadamente 

até os anos 80 com o intuito de comprovar a eficácia dos fundamentos teóricos da 

Terapia Cognitiva. Embora o enfoque da época fosse voltado para o tratamento da 
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depressão, foram trabalhados também outros estudos, segundo Caballo (2002), 

Beck, trabalhou com a hipótese de que o enfoque de tratamento de outros 

problemas poderia ser utilizado. Dentre estes, destacamos a ansiedade, raiva, os 

problemas de natureza interpessoal e tantos outros transtornos.   

 

A Terapia Cognitiva Comportamental teve um amplo reconhecimento, 

Caballo (2002) com respeito à novidade do tratamento que se descrevia, e, eram 

focados para todo o conjunto de problemas emocionais que o indivíduo poderia 

desenvolver, vários estudos foram feitos, e estes apoiavam claramente o potencial 

da terapia cognitiva, que tem como objetivo melhorar satisfatoriamente os 

sintomas e os problemas do paciente. O mesmo autor aborda que o próprio Beck, 

no ano de 1976, na sua primeira formulação da terapia cognitiva trabalhou com a 

hipótese de que o enfoque de tratamento poderia ser utilizado com outras 

patologias: ansiedade, a depressão, a raiva, os problemas interpessoais. No 

entanto, os transtornos de ansiedade têm recebido maior atenção por partes dos 

seus pesquisadores cognitivistas.  

 

O modelo de tratamento da terapia cognitiva é baseado na teoria que as 

alterações de nossas emoções e de nossos comportamentos são determinadas por 

nossos pensamentos de como as situações ocorrem. Se sempre tivemos uma visão 

melancólica ou amedrontada da vida, nós interpretaremos de uma forma negativa. 

Ela visa ajudá-lo a reconhecer e mudar formas prejudiciais e melancólicas de 

pensamentos.  

 

O modelo cognitivo proposto por Ellis (apud Knapp, 2004 p.136), o qual seja 

o da análise do ABC, tem sido muito usado para explicar de forma simplificada ao 

paciente, de maneira a ajudá-lo a identificar as cognições, emoções e 

comportamentos de situações que geram desconforto. 

 

Alguns teóricos da Terapia Comportamental destacam algumas características 

que possam estar em evidências dos terapeutas comportamentais em que 

enfatizam determinadas variantes da teoria comportamentalista, os quais 
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consideram a suma relevância o comportamento atual do indivíduo. Para tanto, 

além da ênfase do comportamento, salientam outros quesitos complementares que 

possam nortear o tratamento; como a especificação do tratamento, visando obter 

êxito através dos objetivos propostos, e a confiança na investigação básica a nível 

clínico, para que possa aplicar as técnicas Terapêuticas Específicas (CABALLO, 

2006). 

 

Destaca o autor que as técnicas têm vários objetivos a ser atingindo, e cada 

uma tem sua peculiaridade de acordo com o que se pretende alcançar, pois todas 

elas constituem um conjunto de procedimentos.  

 

Em suas inferências, entende-se a técnica do relaxamento como meio de 

ajudar a combater o estresse, pois enfatiza que o relaxamento: “constitui um típico 

processo psicofisiológico de caráter interativo, onde o fisiológico e o psicológico 

não são simples correlatos um do outro, mas ambos interagem sendo partes 

integrantes do processo, como causa e como produto” (TURPIN apud CABALLO, 

1996, p. 148). 

Quanto ao relaxamento e estresse, Caballo: relata que a “aprendizagem de 

resposta biológica constitui um outro marco de referência teórica para entender as 

técnicas de relaxamento” (1996, p. 150).  

 

O objetivo das técnicas é dotar a pessoa de habilidades, que permita enfrentar 

situações do dia a dia que possam estar produzindo-lhe tensão ou ansiedade. No 

entanto, as técnicas de relaxamento como o relaxamento progressivo de Jacobson, 

relaxamento autógeno de Shultz podem ser aplicados como meio para alcançar 

uma série de objetivos. Dentre estes, é o de dotar a pessoa ou indivíduo de 

habilidades; principalmente em situações específicas em que o sujeito experimenta 

ansiedade e estresse, conforme o autor supra citado.  

 

O terapeuta sugere ao paciente, Caminha (2003) que ele pratique a técnica 

de relaxamento como uma experiência, “pois isso o ajudará a reduzir a ansiedade 
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ou conduzirá a possíveis pensamentos ansiosos que podem se avaliados” 

(CAMINHA apud BECK, p. 53). 

 

A revista Istoé, enfoca que na nossa vida diária, podem ser usadas umas 

variedades de técnicas para o gerenciamento do estresse através da combinação e 

monitoramento dos sinais, tanto de origem física como mentais. Algumas delas, 

como o uso da auto-instrução, da respiração profunda e do relaxamento como 

meio a manter o controle rápido. 

 
 Indica também à revista, a prática saudável de algumas atividades, pois 

podemos melhorar nossas defesas ao levarmos uma vida prazerosa e saudável e ao 

cuidarmos de nós mesmos. Como dormir bem o suficiente, alimentar-se 

adequadamente, manter o peso ideal de acordo com a estatura, praticar exercícios 

para manter o corpo saudável e em forma, bem como o uso de outras técnicas, 

como da auto-instrução, Autocontrole, Relaxamento, e Respiração.     

    

         Segundo, Molina (1996), define a ansiedade como um estado emocional 

indesejável que causa desconforto a pessoa e que pode variar em intensidade e 

duração que é caracterizado por instabilidade emocional e desprazer.  

 

 Pessoas ansiosas têm uma percepção de eventos comuns como sendo 

extremamente ameaçadores, quando na verdade não o são. Um dos problemas 

cruciais dessas pessoas é o excesso de auto-observação. Dessa forma, reações que 

ocorrem normalmente no organismo, isto é, fisiológicas, passam a ser temidas. 

Quando uma pessoa passa a se observar excessivamente, prestando atenção às 

mínimas alterações que se processam em seu organismo, um círculo vicioso é 

criado (NETO, 2000).  

 

De    acordo com Caballo (2007), a ansiedade e a insônia, , , , são sintomas muito 

comuns nas vidas das pessoas. Podendo representar respostas normais às pressões 

do dia a dia ou eventualmente pode surgir manifestações de transtornos 

psiquiátricos que exigem tratamentos específicos.  
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Diz ainda o mesmo autor, que a ansiedade deve ser considerada como uma 

resposta normal diante ante de situações de perigo real que constitui como sendo 

um sinal de alarme, no entanto passa a ser um mecanismo essencial para a defesa 

e sobrevivência do individuo. Costuma também ocorrer à ansiedade para algumas 

pessoas em situações de insucesso, perda de entes querido, perda de posição 

social, em situações que geram expectativas de desamparo ou abandono, ou 

mesmo de punição que possa ter um significado para a pessoa.  

 

Refere também este autor que na maioria dos transtornos psiquiátricos, a 

ansiedade está presente, e que na maioria deles ela passa a ser um sintoma 

secundário.  Em se tratando dos transtornos de ansiedade, ela é a primeira a se 

manifestar.   

 

O livro a Mente Vencedor o Humor de Greenberger,e Padesky (19999), 

ensina ao paciente a aprender a superar a ansiedade, através da reestruturação 

cognitiva, acrescida de outras práticas como o relaxamento, sendo que este pode 

ser dividido em partes, como o relaxamento muscular progressivo;  a respiração 

controlada; criação de imagens como forma de aprender a relaxar e a manejar a 

ansiedade através do uso da imaginação e a distração.   

  

 A Medicina Psicossomática tem investigado e oferecido caminhos para uma 

prática na promoção de saúde mais voltada para o paciente, no entanto, ela seria 

menos voltada para o sintoma e para a doença. E o seu avanço se deu graças as 

diferentes e complexas disciplinas, de serem utilizadas de forma integrada. Sendo 

assim, a Psicossomática tem se assentado sobre os conhecimentos de várias 

concepções holísticas dentro destas concepções se encontra a Terapia Cognitiva 

Comportamental em que aborda as causas baseando-se nos pensamentos 

disfuncionais (MELO FILHO, 1992). 

 

É de suma importância levar em consideração a totalidade do ser humano e 

das circunstâncias que o rodeiam para que se tenha uma compreensão mais ampla 



 24

dos processos de adoecer. São quesitos que a TC prezar na avaliação da pessoa e 

não a doença propriamente dita, conforme (KNAPP, 2004). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. QUADRO METODOLÓGICO8. QUADRO METODOLÓGICO8. QUADRO METODOLÓGICO8. QUADRO METODOLÓGICO    

 

8.18.18.18.1    Tipos de Pesquisa:Tipos de Pesquisa:Tipos de Pesquisa:Tipos de Pesquisa:    
 

A referida Pesquisa é de natureza exploratório, com dados quantitativos e de 
explicações qualitativas para efeito da obtenção dos resultados na investigação 
proposta. 

 
8.2 Métodos e Técnicas adotadas na Pesquisa 8.2 Métodos e Técnicas adotadas na Pesquisa 8.2 Métodos e Técnicas adotadas na Pesquisa 8.2 Métodos e Técnicas adotadas na Pesquisa     
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Utilizamos o método de auto-informe, em que os sujeitos da amostra que 
participaram da pesquisa, emitiram respostas, conforme o direcionamento das 
variáveis estabelecidas no questionário; 

 
8.3 Local da Pesquisa 8.3 Local da Pesquisa 8.3 Local da Pesquisa 8.3 Local da Pesquisa     

A pesquisa foi realizada nos terminai de linhas, localizado no bairro Nova 
Cidade terminal de linha 418, terminal de linha 04, na Avenida Grande 
Circular, e terminal da linha 015, ambos localizados na Cidade Nova II Manaus 
AM.  

 
8.4. Sujeitos da Amostra8.4. Sujeitos da Amostra8.4. Sujeitos da Amostra8.4. Sujeitos da Amostra    

Os sujeitos da amostra foram motoristas de ônibus urbano da cidade de 
Manaus, ambos do sexo masculino, com faixa etária de 35 aos 53 anos de 
idade, nível sócio econômico baixo, grau de instrução variados, fundamental 
incompleto e médio completo e incompleto. 
 

8.5. Instrumentos da Medida8.5. Instrumentos da Medida8.5. Instrumentos da Medida8.5. Instrumentos da Medida    
Os instrumentos ora utilizados foram: fichas para registro de dados da aplicação 
dos questionários com perguntas abertas e fechadas, sobre o trânsito e estresse 
e o comportamento dos motoristas. Com 20 perguntas, o questionário se 
organizou à partir das categorias relacionadas com os fatores estressantes no 
comportamento, implicados com a afetividade, controle emocional, 
relacionamento, e adaptação no ambiente de trabalho. 

    
8.6. 8.6. 8.6. 8.6.     Procedimentos da PesquisaProcedimentos da PesquisaProcedimentos da PesquisaProcedimentos da Pesquisa    

A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de Agosto período vespertino, no 
próprio terminal de linha dos motoristas, os quais se fizeram 418,  terminal 04 e 
015, no horário de intervalo, descanso entre viagens dos pesquisados. Foi 
utilizada a mesas dos administradores de linha, onde salientamos sobre o 
propósito da pesquisa, o qual seja para efeitos acadêmicos, em que mostraram 
interesse e boa vontade em contribuir para com a nossa formação. 

    
8.7. Procedimentos para Análise de dados8.7. Procedimentos para Análise de dados8.7. Procedimentos para Análise de dados8.7. Procedimentos para Análise de dados    

Os dados obtidos foram levantados, analisados e tabulados para a análise 
qualitativa, em que utilizamos tabelas por freqüência numérica e percentuais 
dos dados obtidos. 
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9. 9. 9. 9. ANÁLISE DOS RESULTADOSANÁLISE DOS RESULTADOSANÁLISE DOS RESULTADOSANÁLISE DOS RESULTADOS    
    

Tabela 01Tabela 01Tabela 01Tabela 01    
Você exerce a profissão de motorista de ônibus urbano háVocê exerce a profissão de motorista de ônibus urbano háVocê exerce a profissão de motorista de ônibus urbano háVocê exerce a profissão de motorista de ônibus urbano há    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Menos de 05 anos. 06 06 
2 De 05 a 10 anos. 07 07 
3 Mais de 10 anos. 11 11 

Total 100% 24 100% 
 
Na questão nº 1, sobre quanto tempo exerce a profissão de motorista de ônibus urbano, contatou-
se que 06 candidatos responderam menos de 05 anos, 07 responderam de 05 a 10 anos e 11 a 
mais de 10 anos exercendo a profissão de motoristas de ônibus. 

 
Tabela 02Tabela 02Tabela 02Tabela 02    
A situação que mais te deixa irritado no trânsito é:A situação que mais te deixa irritado no trânsito é:A situação que mais te deixa irritado no trânsito é:A situação que mais te deixa irritado no trânsito é:    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de 
Motoristas = Motoristas = Motoristas = Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Congestionamento das 

vias 
8 8 

2 Reclamação de 
passageiros 

9 9 

3 Veículos de terceiros. 5 5 
4 Não responderam 2 2 

Total 100% 24 100% 
] 
Na questão nº 2 sobre a situação que mais te deixa irritado no trânsito, constatou-se que 08 
candidatos responderam congestionamento das vias, 09 reclamação de passageiros, 05 veículos 
de terceiros e 02 não responderam.  
 

TabelaTabelaTabelaTabela    03030303    
Quando você está sob situação de estresse no trânsito você se sente:Quando você está sob situação de estresse no trânsito você se sente:Quando você está sob situação de estresse no trânsito você se sente:Quando você está sob situação de estresse no trânsito você se sente:    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de 
Motoristas = Motoristas = Motoristas = Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Triste 1 1 
2 Irritado 14 14 
3 Tranqüilo 9 9 
    

Total 100% 24 100% 
 
Na questão nº 3sobre situações de estresse no trânsito você se sente, constatou-se que 01 
candidato respondeu triste, 14 irritado e 09 tranqüilo. 
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Tabela 04Tabela 04Tabela 04Tabela 04    
Você costuma sentir:Você costuma sentir:Você costuma sentir:Você costuma sentir:    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de Freqüência total de 
Motoristas = Motoristas = Motoristas = Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Dor de cabeça 5  
2 Dor de cabeça, dor de 

estomago, dores 
musculares, 
e outros; 

 
 
9 

 

3 Não sente nada. 10  
    

Total 100% 24 100% 
 
Na questão nº 04 sobre como costuma se sentir, constatou-se que 05 sentem dor de cabeça, 09 
sentem dor de cabeça, dor de estômago, dores musculares, e outros, 10 não sentem nada. 
 

TTTTabela 05abela 05abela 05abela 05    
Para você, o estresse é mais intenso:Para você, o estresse é mais intenso:Para você, o estresse é mais intenso:Para você, o estresse é mais intenso:    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Durante o congestionamento das vias. 15 15 
2 Imagina que pode estar sendo assaltado a 

qualquer momento. 
3 3 

3 Percebe outros motoristas tomarem a sua 
vez no trânsito. 

 
6 

 
6 

    
Total 100% 24 100% 

 
Na questão nº 05, sobre o estresse é mais intenso, constatou-se que 15 candidatos responderam 
durante o congestionamento das vias, 03 quando imagina que pode estar sendo assaltado a 
qualquer momento, 06 percebe outros motoristas tomam a sua vez no trânsito. 
 

Tabela 06Tabela 06Tabela 06Tabela 06    
Como você responde às situações desagradáveis no trânsito?Como você responde às situações desagradáveis no trânsito?Como você responde às situações desagradáveis no trânsito?Como você responde às situações desagradáveis no trânsito?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Com raiva. 2 2 
2 Você contém seus impulsos. 19 19 
3 Descarrega seu ódio através de atividades 

físicas. 
 
1 

 
1 

4 Não responderam 2 2 
Total 100% 24 100% 

 
Na questão nº 06, sobre como você responde às situações desagradáveis no trânsito? , constatou-se 
que 02 candidatos responderam com raiva, 19 contém os impulsos, 01 descarrega seu ódio através 
de atividades físicas, 02 não responderam. 
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Tabela 0Tabela 0Tabela 0Tabela 07777    
No momento em que você está ansioso, você fica:No momento em que você está ansioso, você fica:No momento em que você está ansioso, você fica:No momento em que você está ansioso, você fica:    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Agitado, tenso, mãos suadas. 12 12 
2 Tonteiras, batimentos cardíacos acelerados, 

rubor facial. 
 
1 

 
1 

3 Não sinto nada. 10 10 
4 Não responderam 04  

Total 100% 24 100% 
 
Na questão nº 07, sobre no memento em que você está ansioso você fica, constatou-se que 12 
candidatos responderam que ficam agitados, tenso, mãos suadas, 01 sente tonteira, batimento 
cardíaco acelerado, rubor facial, 10 não sentem nada, 04 não responderam. 
 

Tabela 0Tabela 0Tabela 0Tabela 08888    
Como é o seu sono?Como é o seu sono?Como é o seu sono?Como é o seu sono?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Normal 20 20 
2 Agitado 3 3 
3 Não responderam 1 1 
    

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela nº 08 sobre como é o seu sono, constatou-se que 20 candidatos responderam normal, 03 
agitado, 01 não respondeu. 
    

Tabela 0Tabela 0Tabela 0Tabela 09999    
A sua alimentação?A sua alimentação?A sua alimentação?A sua alimentação?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Boa 10 10 
2 Regular 12 12 
3 Ruim 1 1 
4 Não responderam 1 1 

Total 100% 24 100% 
 
Na questão nº 09 sobre a sua alimentação, constatou-se que 10 candidatos responderam que é 
boa, 12 regular, 01 ruim, 01 não respondeu. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 10101010    
O seu relacionamento com a esposa?O seu relacionamento com a esposa?O seu relacionamento com a esposa?O seu relacionamento com a esposa?    

    VarVarVarVariáveisiáveisiáveisiáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Bom 14 18 
2 Regular 6 6 
3 Complicado 1 1 
4 Não responderam 3 3 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela n 10 sobre como é o seu relacionamento com a esposa, constatou-se que 14 candidatos 
responderam bom, 6 regular, 1 complicado, 3 não responderam. 
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 11111111    
O seu relacionamento com os filhos?O seu relacionamento com os filhos?O seu relacionamento com os filhos?O seu relacionamento com os filhos?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Bom 18 18 
2 Regular 4 4 
3 Complicado 1 1 
4 Não responderam 1 1 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela n 11 sobre como é o seu relacionamento com os filhos, constatou-se que 18 candidatos 
responderam bom, 4 regular, 1 complicado, 1 não responderam. 
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 12121212    
O seu relacionamento com os amigos?O seu relacionamento com os amigos?O seu relacionamento com os amigos?O seu relacionamento com os amigos?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Bom 18 18 
2 Regular 2 2 
3 Complicado 0 0 
4 Não responderam 4 4 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela n º 12 sobre o seu relacionamento com os amigos, constatou-se que 18 candidatos 
responderam bom, 02 regular, 0 complicado, 04 não responderam. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313    
Qual a sua aQual a sua aQual a sua aQual a sua atividade de lazer?tividade de lazer?tividade de lazer?tividade de lazer?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Futebol. 6 6 
2 Beber cerveja. 1 1 
3 Não tem lazer. 9 9 
4 Balneário 2 2 
5 Caminhada e jogar bola. 1 1 
6 Ver filme.Caminhada 1 1 
7 Sair com a família 1 1 
8 Não responderam 3 3 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela 13 sobre qual a sua atividade de lazer, constatou-se que 6 candidatos responderam 
futebol, 1 beber cerveja, 9 não tem lazer,  2 balneário, 1 caminhada e jogar bola, 1 ver filme e 
caminhada, 1 sair com a família, 3 não responderam.  
    
    
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 14141414    
Foi agredido em situações de trânsito?Foi agredido em situações de trânsito?Foi agredido em situações de trânsito?Foi agredido em situações de trânsito?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 Sim 4 4 
2 Não 20 24 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela 14 sobre se já foi agredido em situações de trânsito, constatou-se que 4 candidatos  
responderam sim, 20 não. 
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 15151515    
Em caso positivo como foi?Em caso positivo como foi?Em caso positivo como foi?Em caso positivo como foi?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
     

1111---- Motorista de terceiro me fechou e 
tentou bater no meu rosto. 

2222---- Muito nervoso por ser agredido. 
3333---- Fui ameaçado de morte e fui para 

a porrada com a pessoa que me 
agrediu e fomos para no DP. 

4444---- Pancada na cabeça. 
 

  

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela 15 sobre em caso de positivo como foi, o 1 º candidato respondeu que o motorista de 
terceiro me fechou e tentou bater no meu rosto, 2º muito nervoso por ser agredido, 3º fui 
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ameaçado de morte e fui para a porrada com a pessoa que me agrediu e fomos para no DP, 4 º 
pancada na cabeça. 
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 16161616    
Você já foi assaltado nesta profissão?Você já foi assaltado nesta profissão?Você já foi assaltado nesta profissão?Você já foi assaltado nesta profissão?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 SimSimSimSim    

 
16 16 

2    Não 8 8 
Total 100% 24 100% 

 
Na tabela 16 sobre se você já foi assaltado nesta profissão, constatou-se que 16 candidatos 
responderam sim, 8 não. 
    

Tabela Tabela Tabela Tabela 17171717    
 

Em caso positivo, como se sentiu?Em caso positivo, como se sentiu?Em caso positivo, como se sentiu?Em caso positivo, como se sentiu?    
    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 

de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     
24242424    

ToToToTotaltaltaltal    
    

24242424    
     

Não respondeu. 
Frustrado, já que não é fácil lhe dar com 
sentimentos de perda de bens, rápida e 
violentamente. 
Foi à situação mais constrangedora que passei 
em minha vida. 
Normal. 
Péssimo irritante um pavor. 
Me senti muito humilhado, passei por muito 
terror no ônibus, vendo uma passageira 
desmaiar e bater a cabeça no assoalho do 
ônibus.  
Com medo. 
Com raiva, mas procurando ficar calmo e muito 
tranqüilo sem reagir. 
Naquele dia eu pensei que ia morrer. 
Não respondeu. 
Muito nervoso com medo frustrado irritado. 
Com medo e impotente. 
Tranqüilo mais com medo, pois o assaltante 
estava nervoso, mas ele pouco se dirigiu a mim, 
e isto me deixou mais calmo graças a Deus.  
Eu me senti constrangida e ao mesmo tempo 
com raiva dos delinqüentes.  
Foi assaltado por três vezes, mas não relatou os 
sentimentos.  
Normal. 

  

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela 17 sobre em casso positivo, como se sentiu, constatou-se que houve semelhança nas 
respostas dos candidatos. Alguns motoristas responderam que se sentem frustrados, constrangidos, 
irritados, com medo e sentem medo de morrer, quando são assaltados na profissão de motoristas 
de ônibus. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 18181818    
O seu salário é suficiente para suprir suas necessidades?O seu salário é suficiente para suprir suas necessidades?O seu salário é suficiente para suprir suas necessidades?O seu salário é suficiente para suprir suas necessidades?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência total Freqüência total Freqüência total Freqüência total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
1 SimSimSimSim    

 
10 10 

2    Não 14 14 
Total 100% 24 100% 

 
Na tabela 18 sobre o seu salário é suficiente para suprir suas necessidades, 10 candidatos 
responderam sim, 14 não. 
    

    
    
    
    
    
    
    
TTTTabela abela abela abela 19191919    
O que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida?O que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida?O que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida?O que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    FreqüênFreqüênFreqüênFreqüência total cia total cia total cia total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
     

1111---- Aumentar meu salário. 
2222---- Não respondeu. 
3333---- Em se tratando de trânsito em Manaus, 

deveria haver mais consciência das 
pessoas que arrumem à direção de um 
veículo, ou seja, mais educação.  

4444---- Como na maioria das coisas 
dependemos do dinheiro para se 
alimentar, o salário já ajudaria, e se os 
carros fossem mais confortáveis e 
tivéssemos mais apoio da empresa.  

5555---- Mais momentos de lazer. 
6666---- Não respondeu. 
7777---- Ganhar um pouco mais sempre é 

melhor. 
8888---- Ter cursado uma faculdade de 

engenharia elétrica. 
9999---- É claro que no momento que esta 

categoria tiver salário digno. Seu 
padrão de vida também vai melhorar 
consideravelmente.  

10101010---- Salário melhor. 
11111111---- O nosso reajuste salarial que esta 

defasado. 
12121212---- Passar mais tempo com a família e 

melhoramento salarial. 
13131313---- O salário não digno, o aumento da 

cesta básica que é muito pouca, área 
de lazer para funcionários. 

14141414---- Menor pressão e melhores carros. 
15151515---- Ter mais tempo para a vida pessoal. 
16161616---- Valorização do patrão ao trabalho 

desempenhado. 
17171717---- Gostaria de ter mais tempo para 
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praticar atividade física. 
18181818---- Não respondeu. 
19191919---- Um bom salário. 
20202020---- Moradia melhor. 
21212121---- Se a inflação fosse mais estável. 
22222222---- Muitas coisas. 
23232323---- Reconhecimento respeito. 
24242424---- Não respondeu. 

 
 

    
Total 100% 24 100% 

 
Na tabela 19 sobre o que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida, constatou-se que 
vários candidatos querem melhores salários para ter uma qualidade de vida melhor e se sentem 
insatisfeitos com o que ganham.  
 
 
 

Tabela Tabela Tabela Tabela 20202020    
O que poderia ser feito para se combater o estresse no trânsito de Manaus?O que poderia ser feito para se combater o estresse no trânsito de Manaus?O que poderia ser feito para se combater o estresse no trânsito de Manaus?O que poderia ser feito para se combater o estresse no trânsito de Manaus?    

    VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência total total total total 
de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas = de Motoristas =     

24242424    

TotalTotalTotalTotal    
    

24242424    
     

1111----    Não tenho idéia nenhuma. 
2222- Campanhas educativas. 
3333- Em primeiro lugar as pessoas 
deveriam se respeitar mais, ser mais 
paciente e estarem mais preparadas 
para assumir a direção de um veiculo.  
4444- Que se faça cumprir as leis de 
trânsito. 
5555- Mais educação no trânsito. 
6666---- Não respondeu. 
7777- As pessoas se conscientizarem de que 
além delas muitas vidas estão querendo 
também chegar ao seu destino, de 
preferência com vida.  
8888- Melhorias no trânsito. 
9999- Construir novas passagens de nível e 
viadutos. 
10101010- Melhorias das vias específicas para 
ônibus. 
11111111- Reciclagem para todos os 
condutores e pedestres. 
12121212- Motoristas mais educados, menos 
veículo circulando. 
13131313---- Abrir mais vias na cidade, fazer mais 
viadutos, colocar mais azulzinhos nos 
pontos estratégicos da cidade. 
14141414---- Criar novas vias alternativas. 
15151515- Nada, porque não tem jeito, com o 
trânsito é daí pra pior. 
16161616---- Que a lei funcione para todos. 
17171717---- Promover campanha educativa no 
trânsito. 
18181818- Diminuir carga horária trabalho. 
19191919---- Que as empresas tivessem 
academia. 
20202020---- Melhoria das vias. 
21212121- Melhoria das vias.  
22222222- Respeito um pelos outros, se 
amarem mais, mais educação.  
23232323- Melhoria das vias. 
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24242424- Melhoria das vias. 
 

 

Total 100% 24 100% 
 
Na tabela 20 sobre o que poderia ser feito para melhorar o estresse no trânsito, constatou-se que 
houve semelhança nas respostas dos candidatos. Alguns motoristas responderam que para 
combater o estresse no trânsito, seria importante melhorar as vias de tráfego, motoristas mais 
educados, abrir mais vias nas cidades,  educação dos motoristas. 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
10. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS10. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS10. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS10. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS    
    

Após a exposição ilustrada dos achados obtidos com a realização da 

pesquisa de campo, explana-se considerações acerca das afirmativas levantadas ao 

encontro dos objetivos propostos neste trabalho como segue.   

Dos 24 sujeitos entrevistados sobre quando estão sobre situação de estresse, 

14% responderam que sentem irritados.  

As alterações comportamentais mais importantes e observáveis no individuo 

sobre situações de estresse, são as reações emocionais. O aumento da tensão, 

irritabilidade e temperamento, são as principais características da alteração 

comportamental desta classe de profissionais. 

 São tomados pela raiva, desatenção, impaciência ou outros tipos de 

preocupações de forma excessivas, consequentemente, as atitudes ao volante são 

realizadas de formas contrárias aos preceitos legais, tanto a nível técnico quanto 

comportamental. Mesmo porque, a frustração e outros estresses presentes no 

trânsito, conduzem à raiva podendo chegar à agressão. Neste sentido, o 

relacionamento e a comunicação sofrem influência, como o caso dos candidatos 

entrevistados, no quesito da situação que mais os deixa irritado no trânsito 9%  
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responderão  que são as reclamações dos passageiros. Evidente, fruto também dos 

transtornos causados pelas longas viagens desconfortáveis, em que o motorista no 

momento passa ser o alvo principal, para o descarrego da frustração também 

sentida pelo passageiro. 

 

Desta forma, pode ser que, utiliza de estratégias como forma de adaptação 

às situações, em que deslocam a agressão e atacam alvos que julgam convenientes. 

E, infelizmente, este alvo, pode ser o passageiro a sua própria família, filho ou 

amigos mais próximos, o que não corresponde com os dados levantados, uma vez 

que 14% alegaram ter um bom relacionamento com a esposa, 18% bom 

relacionamento com os filhos e 18% de terem bom relacionamento com os amigos, 

o que nos leva a crê que o alvo conveniente poderia ser uma convergência, onde a 

sua própria saúde, corpo seria o receptor de toda carga negativa, depositária das 

doenças psicossomáticas. 

 

    Continuamos a reafirmar que as doenças psicossomáticas está presente de 

forma ativa  no cotidiano destes profissionais pois, quando questionado de como 

responde as situações desagradáveis no trânsito, apenas 02% responderam o fator 

raiva e 19% dos candidatos alegaram que contem os impulsos diante das situações 

de desagrado. 

  

Para alguns autores, o homem é um animal dependente de sua espécie no 

processo evolutivo. À medida que vai desenvolvendo, vai adquirindo noções de 

regras sobre coisas que poderá executar ou não. Como exemplo do 

comportamento agressivo. A criança aprende se o comportamento agressivo é ou 

não apropriado, contra quem pode ser dirigida, por quem e com que intensidade.  

Conhecedores das determinações legais, das normas e diretrizes da 

organização,  empregadora, determinados comportamentos não são admissíveis no 

contexto da profissão, o que pode ter correspondido ao resultado.  

9% dos candidatos alegaram sentir dor de cabeça, , , , dores musculares e dor 

de estômago.  
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Essas alterações orgânicas podem ser resultantes da não adaptação do 

organismo a situações desagradáveis. Estes sintomas estão presentes no dia a dia 

destes profissionais e têm sido considerados, muito comum e corriqueiro, 

característicos da profissão. É o que entendemos como os sinais do estresse 

manifestando de forma física e mental. As alterações manifestadas como sinal de 

alerta aos eventos estressantes. 

Para Franklin (1996), frente a situações de ameaças, o sistema nervoso 

central pode perceber as informações que são perigosas para a pessoa, de forma 

que possa prepará-lo de forma rápida para responder a situação ou se adaptar. 

Desta forma quando se fala de adaptação, geralmente refere-se a uma situação 

que pode ser considerada estressante, mas a resposta acaba sempre sendo a de 

ajuste, em forma de sinais ou sintomas, como foi constatado nos candidatos, ora 

pesquisado. 

10% dos candidatos alegaram não sentir nada. Segundo especialistas, os 

sinais de alerta do estresse pode afetar a saúde variando de pessoa para pessoa. 

Isto mostra que cada pessoa pode apresentar sua resposta pessoal ao estresse. 

Normalmente, os primeiros sinais de estresse são alterações em nossa vida 

emocional ou em nosso comportamento; e, em muitas vezes as diferenças podem 

se tornar mais evidentes e notáveis aos outros do que em nós mesmos, o que pode 

ter ocorrido talvez aos candidatos ao alegarem não sentir nada.       

5% dos candidatos acham que o estresse é mais intenso durante os 

congestionamentos no trânsito. São dados que vem reafirmar as condições que se 

encontra a questão da urbanização da cidade de Manaus. O sistema de 

estruturação das vias não tem suportado a quantidade de carros que pretendem 

circular ao mesmo tempo. Segundo informações de órgãos públicos da área de 

trânsito são mais de trezentos mil veículos circulando nas vias de Manaus. Em 

entrevista no jornal da tarde do dia 19/09/2009, às 13h15min, o prefeito atual da 

cidade de Manaus, justifica que o congestionamento atual é em virtude da 

quantidade de carros, pois a cada ano são lançados 40 mil novos carros nas vias 

de Manaus.  O que pode corresponder o quesito em que encontram ansiosos, onde 

12% dos candidatos alegaram que quando estão ansiosos ficam agitados, tensos e 

com mãos suadas.  
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O que justifica a pressa para não chegarem atrasados ao trabalho, a 

preocupação constante quanto aos cumprimentos dos horários pré-determinados, 

a falta de tempo para ir até mesmo ao sanitário, dentre tantos outros. 

O que não nos surpreende é quanto aos comportamentos agressivos que 

são adotados por estes motoristas durante o período de tensão no trânsito, em que 

se sentem frustrados quando suas necessidades imediatas não são satisfeitas. São 

momentos que proporciona o surgimento do estresse, principalmente em horários 

de picos, saídas e retorno ao trabalho.  

Outras situações que contribuem com o aumento do estresse no trânsito de 

Manaus são muitos, como exemplo, vias estreitas, falta de sinalização adequada, 

ônibus sem manutenção 

apropriada, temperaturas extremas, ou períodos de chuvas intensos, problemas 

ergonômicos, muito tempo sentados, carros de terceiros, pedestres que utilizam 

espaços destinados à circulação de veículos, motociclistas,  além de outros 

obstáculos como acidentes, panes, obras e outros. 

   No quesito assalto, 16% dos candidatos já foram assaltados em seu posto 

de trabalho. Estão sempre em estado de alerta e tensão constante, pois são 

situações totalmente imprevisíveis, chegando a desenvolver ansiedade 

antecipatória e outras patologias como o transtorno de estresse agudo e pós 

traumático. Medo, raiva, vergonha, impotência, constrangimento, humilhação, 

pânico, frustração, foram sentimentos relatados por aqueles que passaram por 

situações de assalto, além do pensamento de morte, e 03%,  não relataram  de que 

forma ocorreu o assalto.    

 Quanto à questão a questão dos rendimentos salariais, 14% responderam 

ser insuficiente para suas subsistências. 

Segundo Moscovici (1985), à hierarquia das necessidades básicas de 

Maslow, retratada em forma de pirâmide, a estrutura conceitual da motivação 

humana nos mais variados aspectos da vida de um ser humano. Segundo o 

mesmo autor, o ser humano pode ser considerado como um animal em que 

raramente alcançará um estado de satisfação completa, a não ser que seja por 

períodos curtos. E, tão logo seja satisfeita uma necessidade, surgirão outras. 
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Salienta ainda, que a satisfação e privação são situações totalmente ambíguas, 

consequentemente seus resultados serão tanto desejáveis quanto indesejáveis.  

 

 Neste sentido justificam-se os dados obtidos, conforme refere o autor. Certa 

dose de insatisfação das necessidades é o que caracteriza a saúde física e mental 

do individuo, enquanto que, os 10%  que relatam estar satisfeitos, podem tender-

se ao estado de inércia. 

 

12% dos candidatos acham que suas alimentações são regular, em quanto 

10% acham boa. No quesito regular acredita-se que a alimentação nem sempre é a 

indicada pelos especialistas da área de nutrição. Provavelmente é de conhecimento 

destes profissionais que a alimentação o qual referem enche-os, os torna satisfeitos, 

saciados, mas não contém nutrientes suficientes, conforme os preceitos, em que 

referem que não é a quantidade, mas sim a qualidade que suprir as necessidades 

do organismo.  

 Segundo especialistas, o ser humano que não alimenta de forma saudável, 

ou seja, não faz uso dos alimentos ricos em nutrientes em que requer o organismo 

humano, pode se estressar com facilidade, e ser alvo de outros tipos de doenças.       

 No quesito lazer, 9%  dos candidatos alegaram não ter lazer, apenas dedica 

a vida ao trabalho. 

Segundo especialistas a nossa saúde depende em grande parte de nossas 

condições e modo de vida. 

 Os motoristas ora questionados, se envolvem especificamente dedicando ao 

trabalho, sob alegação de que não lhes resta tempo suficiente para outras 

atividades.  

 Segundo Franklim Molina(1996), “os indivíduos com estresse podem ser 

definidos como os que perderam o controle de si mesmo”. Quando apresentam 

um nível de estresse elevado, é natural justificar a falta de tempo, pois tem pouco  

tempo disponível para entrar em contato consigo mesmo. Seus sentimentos são 

deficientes ou inadequados, não tendo  tempo para satisfazer suas necessidades 

básicas.  São reprimidos emocionalmente na maioria das vezes, ou apresentam 

outras formas de censura que bloqueiam a liberação dos sentimentos. 
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11.  CONSIDERACÕES FINAIS11.  CONSIDERACÕES FINAIS11.  CONSIDERACÕES FINAIS11.  CONSIDERACÕES FINAIS    
        

Ao concluirmos o presente estudo, e ao considerarmos os resultados 

colhidos nessa investigação, reiteramos as predições no que se refere a literatura a 

respeito dos fatores etiológicos do estresse nosso de cada dia, levando em conta o 

seu quadro sintomatológico e que são validados a partir dos resultados que 

obtivemos através desta pesquisa. 

 

Consideramos assim que os fatores sócio-demográficos, que o êxodo rural, 

além do gigantismo populacional das grandes metrópolis, tem proporcionando um 

inchaço nos centros urbanos, tornando a vida mais difícil, mais disputada no 

mercado de trabalho, além do acesso das vias urbanas se tornarem insuficiente 

para acomodar o fluxo viário dos veículos que diariamente são colocados para 

circulação. 

 

A engenharia do trânsito não tem como conter com seus métodos, a 

distribuição do fluxo de veículos, e mesmo com a construção de viadutos, e outros 

recursos da tecnologia moderna, são insuficientes para evitar o congestionamento, 

e que segundo os dados desta pesquisa, são considerados como fatores 

estressantes no trânsito. 

 

Cabe aqui uma reflexão, sobre os meios e recursos que disponibilizamos 

sobre a educação no trânsito, assunto discutido pela Psicologia para atenuar a crise 

de tensão ambiental em seus fatores externos, no entanto, é cabível tratamentos 

psicoterápicos com motoristas de ônibus, sujeitos de nossa amostra, que são os 

maiores vitimados e impactados com a agitação nas ruas, e que recebem as 

maiores cargas de tensões em face  à forte agitação da vida urbana, incluindo 

intolerância, violência, acidentes, e situações que fogem ao controle emocional. 

 

O presente estudo não se encerra aqui, mas o julgamos pertinente para a 

sua continuidade, e bem como como aporte, que some aos demais estudos, que 
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têm o objetivo de oferecer subsídios para o controle emocional, e bem como 

medidas humanas que venham combater o stress, e apontar caminhos para a 

promoção da qualidade de vida junto às populações urbanas, e de um modo 

específico aos profissionais que lidam com o transporte dessa população agitada. 
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